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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 יערב. 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 
 

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

 . לתקנות סימני המסחר 36בתקנה 

 

 הוא לסימנים שפורסמו ביומן זה האחרון להגשת התנגדויות מועדה
 .9201 ספטמברל 30 

 

, אם מועד זה חל ביום שאינו 003/2011תשומת לבכם, בהתאם לאמור בחוזר ל
שבת או חגים( תסתיים תקופת ההתנגדות ביום העבודה -יום עבודה )שישי

 הראשון שלאחר מכן.

 

 :טעויותתיקוני 
 

  '( נסגר בטעות וחזר לתוקף 983251)מס' בינלאומי  234155סימן מסחר מס
 נלאומי.תיקון מהמשרד הבי תבעקבות הודע

 
 
 

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 
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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 September 30, 2019. 
 

Please note, in accordance with Circular 003/2011 if this date falls within a non 

working day (Friday-Saturday or Holidays), the opposition period will end on the first 

working day thereafter. 

 

Corrigenda: 
 

 Trade mark application No. 234155 ( International No. 983251) was closed 

due to an error, following a correction notice from the International Bureau, 

the registration was reinstated. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

מוסכית 2000

Trade Mark No. 195109 מספר סימן

Application Date 02/11/2006 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 2000 separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 2000 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Eyal Software Solutions Ltd שם: אייל פיתרונות תוכנה בעמ

Address: 22 Sacharov st, Rishon Lezion, 75707, Israel כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Witmman Dany Adv.

Address: 11 Moshe Levi St., Rishon Le Zion, 75658, 
Israel

שם: דני ויטמן, עו"ד

כתובת : רחוב משה לוי 11, ראשון לציון, 75658, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technical services; all included in class 42. שירותים טכנולוגיים; הנכללים כולם בסוג 42.         
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Trade Mark No. 263648 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1194850 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric coffee grinders; electric food blenders; 
electric food grinders; electric food processors; 
electric food slicers; electric juice extractors; 
mechanical mixing machines; electric motors other 
than for land vehicles, steam and gas turbines and 
parts thereof; electric, generators and their parts; 
aircraft engines; electric alternators; gas 
compressors; air-conditioning compressors; washing 
machines; dishwashers; garbage disposers and 
compactors; electric mixers; electric knives; electric 
can openers; axial and centrifugal compressors; 
reciprocating compressors; screw and vane 
compressors; rotary, vacuum, electric, submersible 
and centrifugal pumps; turbo expanders, namely, 
compressors; CNG refueling machines for land 
vehicles and industrial equipment and accessories 
and parts for all the foregoing, namely, pumps, 
valves, fuel filters, filter casings, distributor rotors, 
blades, bearings, and mechanical seals; steam 
condensers; pumps, namely, centrifugal pumps; 
diaphragm pumps, bellows pumps and process and 
transfer pumps; fluid control devices, namely, pump 
control valves; regulators being parts of machines; 
filter cartridges for various industrial machines for 
filtration applications, namely for the filtration of 
potable water, beer in the brewing industry, and other 
specialty chemicals; machines for the feeding and 
application of chemicals for industrial uses; boat 
engines; turbochargers for engines; fuel injectors; 
vehicle engine parts, namely, high frequency motor 
spindles with high frequency electric converters and 
power supply units, rocker arms, push rods, oil 
coolers, crankcase breathers, oil tanks, ignition parts 
for internal combustion engines, namely, points, 
radiators, water pumps, starter motors, pumps for 
cooling engines, engine bearings, engine camshafts, 
engine rods, and engine mufflers; apparatus, 
equipment and instruments for the generation of 
power, namely, electric generators and wind powered 
electricity generators; turbines; turbines for power 
generation; wind turbines for power generation; 
engines for the generation of electricity, and parts 
and fittings for all the aforesaid; materials, 
appliances, machinery, components, parts, systems 
and plants for the transformation, distribution, control 
and utilization of electricity; air condensers.
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Class: 9 סוג: 9

Navigation apparatus for vehicles in the nature of on-
board computers; optical inspection apparatus for 
railway system use; railway signals, namely, crossing 
warning systems; high-frequency switching power 
supplies; electrical engine controllers; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices for the rail and transit 
industries; electrical devices and electrical power 
distribution products, namely, capacitors, circuit 
breakers, circuit breaker load centers, circuit closers, 
circuit interrupters, commutators, contactors, current 
rectifiers, current limiters, electric contacts, electric 
collectors, electric conductors, electric connectors, 
electric controllers, electric inductors, electric power 
supplies, electricity distribution boards and boxes, 
electricity distribution consoles, electricity 
switchboards and switchboxes; computer software for 
persons who troubleshoot and maintain 
programmable controllers; computer software for 
analyzing blood vessels including cardiac vessels 
which also provides calculation functions with respect 
to blood vessels; computer software for use with 
medical patient monitoring equipment; computer 
software for receiving, processing, transmitting and 
displaying data, for use in developing personalized 
asset allocation programs; computer software for 
collecting data involving vital medical signs; computer 
software for use in electrical power systems 
analyses; computer software for regulating and 
managing vehicle fleet maintenance services; 
computer software for use by customers to obtain 
lease portfolio information; computer software for a 
radiology information system for use by radiologists 
and radiology departments in the database 
management of employee and patient information; 
computer software for graphical user interface; 
computer software for underground navigation, 
namely, for navigation of down hole probe assembly 
for oil drilling and drilling assemblies for routing 
underground utilities; radios; mobile radios; 
transceivers; walkie-talkies; antennas; television 
transmitting and receiving sets; electronic 
communication apparatus; electric smoke alarms; 
electric door chimes; batteries; battery chargers; fuel 
cells for converting chemical energy into electrical 
energy; electrochemical gas generating and sensing 
apparatus; electrical wires; cables and conductors; 
electrical wiring fixtures; lightning arresters; electrical 
resistors; transformer; vacuum tubes; diodes; 
condensers; connectors; radar and acoustic 
apparatus; computer terminals and printers and parts 
thereof; apparatus for electrophoresis not for medical 
purposes; chromatography columns and pumps; 
apparatus for bioinformatics systems, namely, 
computer hardware and software for processing 
biological information; scintillation counter to 
measure beta emitting nuclides; imaging apparatus 
for radioactive and luminescent emissions, namely, 
CCD cameras and scanners; synthesis and 
purification integrated systems, namely, 
chromatography columns, cartridges, fraction 
collectors, mixers, monitors, pumps, recorders, and 
analysis software; apparatus for micro arrays, 
namely, probes, slides, buffers, bacterial controls, 
racks, and trays; laboratory glassware; computer 
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software for hospital operating room management; 
computer software for critical care information 
management; industrial process control software; 
computer software programs and program manuals 
sold as a unit fat use in factory management; 
software for creating graphics displays and editing 
dynamic data interfaces for real time graphics 
applications for industrial and business applications; 
communications software for connecting computer 
network users; factory automation software for 
control, monitoring, simulation, communications, data 
logging, collection, and factory automation; software 
to integrate manufacturing machine operations and 
control processes; software to provide data for 
visualization, track problems, and generate 
production reports; packaged software for use in the 
operation and programming of grinding machines in 
the manufacturing industry; industrial process control 
hardware, namely, computer monitors, laptop, 
computers, Ethernet cards, and cables; computer 
networking hardware; memory cards; microchips; 
microprocessors; computer network hubs, switches 
and routers; computer displays and terminals; 
computer whiteboards; system boards and 
processors; industrial process controller featuring call 
control, operator interface, gage interfaces, and data 
collectors; manufacturing execution systems and 
document management software; digital signal 
processing products and systems, namely, industrial 
automation controls and programmable logic 
controllers; controllers of machine tools, namely, an 
adaptive control product in the nature of an external 
controller to optimize machine tool cutting 
performance of rough and semi-rough cuts; power 
supplies, and mounting hardware; intrusion and 
burglar alarm systems; security devices, namely, 
programming logic computers, control panels, 
electronic intrusion detectors, electronic glass break 
sensors, electronic vibration sensors, magnetic 
contacts for use in security systems, electronic switch 
plates, electronic motion sensors for alarm systems, 
electronic motion sensitive switches, hard wire 
sirens, audio speakers, electronic speaker drivers, 
access, control and alarm monitoring systems; fire, 
heat, and smoke detecting and alarm units; computer 
card operated access control systems; card readers, 
card encoders, and encoded cards for use with card 
operated access control systems; video cameras; 
video object recognizers; video object trackers; video 
license plate readers; video alarm verifiers; video 
face recognizers; video vehicle recognizers; video 
traffic detectors; video access floor controllers; video 
intrusion detectors; processing hardware and 
software that analyzes digital video images to 
automatically extract, record, and report intelligence, 
and remote video monitoring systems fat security and 
surveillance applications; central video monitors; 
cameras; closed circuit video systems; short range 
wireless radio frequency transceivers; power line 
transceivers; communication control hardware, 
namely, keypad controllers, matrix switchers, 
multiplexers, digital video recorders, integrated pan-
tilt-zoom domes, remote video controllers, receivers, 
electronic alarms, management controls and triggers, 
and video transmission devices in the nature of video 
transmitters sold separately or as pan of a system for 
operating closed circuit cameras; fiber-optic 
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transmission systems, namely, fiber-optic 
transmitters, receivers, and transceivers used in the 
transmission of video, audio, and data signals over 
optical fiber, electro mechanical locks; magnetic 
locks; electric keys; handheld electronic hardware, 
namely, handheld programmable units and handheld 
computers for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying data, transmitting data, and 
for operating electronic locks; electronic key fobs and 
readers and encoders therefor; access keypads; 
radio frequency tracking tags, tracking and control 
system comprising one or more radio frequency tags, 
transceivers, and sensors used to determine and 
monitor the location and movement of tangible 
assets, of inventory, and of individuals; infrared 
sensors; computer hardware and software for 
facilities management and controlling facility access 
systems and components therefor, namely, control 
panels, access card readers, equipment and systems 
for video imaging, video monitoring, digital hard drive 
recording, network transmission and remote access; 
networked digital video storage servers for access 
control and surveillance applications, alarm 
monitoring, and security; computer software and 
hardware for controlling and operating security and 
access systems comprising of electronic locks, doors, 
and identification ports; devices and security 
enclosures in the nature of electronic boxes, namely 
safes for securing keys; surveillance equipment sold 
individually as components or together as a system 
comprising of one or more surveillance cameras, 
covert cameras, close circuit television cameras, 
camera housings, camera mounts, camera lenses, 
video monitors, video recorders, digital recorders, 
video storage media, video switches, control panels, 
keypad controllers, joystick controllers, transceivers, 
receivers, transmitters, signal processors, 
multiplexers, matrix switches, controllers, control 
panel housing, switch housing, transformer switches, 
splitters, coaxial cables, connectors, motion 
detectors, microphones, and speakers; computer 
user interface software and control software fat 
managing security, fire, and access systems; hand-
held electronic computer and communication 
hardware for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying, and transmitting data for the 
purpose of operating electronic locks; pre-recorded 
magnetic data carriers featuring identification and 
security information; data processing software and 
computer hardware; siren speakers and electronic 
siren drivers, namely, tone generators and amplifiers 
adapted to be used for sirens; switch units 
incorporating magnetically actuated reed switches for 
use in burglary and in fire sensing alarm systems, in 
industrial position sensing apparatuses and in 
revolution counters and in equipment cabinet safety 
interlock systems and in industrial position controlling 
apparatus and, in pump and valve controlling 
apparatus; time or condition sensing apparatus for 
initiating and controlling regeneration or backwash 
cycles for water treatment equipment; bioreactors for 
culturing cells; portable analytical instruments, 
namely, probes with a microprocessor based data 
conversion logger for measurement of organic and 
inorganic chemicals in water; filters and filter 
housings for laboratory use; fluid separation 
apparatus for laboratory use; silt density measuring 
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device; deionization units for laboratory use; fluid flow 
control devices, namely, pumps, valves, flow meters, 
and regulators all for laboratory use; ozone monitors; 
laboratory equipment, namely, porous microtiter 
plates for use in cell biology and other life science 
applications; electronic water and process treatment 
controls, namely, apparatus for use in the treatment 
of commercial and industrial water systems, for use 
in the treatment of boiler water systems, for use in 
the treatment of cooling water systems, for use in the 
treatment of closed water systems, for use in the 
treatment of pulp and paper processing systems, for 
use in the treatment of fuel processing systems, and 
for use in the treatment of metal processing systems 
to analyze the chemistry of the system, determine the 
proper treatment program, apply the desired 
treatment, and monitor the effectiveness of the 
treatment; computer software for data management 
in the water treatment and pulp and paper processing 
fields; electronic controllers used for processing 
information in the water treatment and pulp and 
paper processing fields; apparatus for use in 
industrial water systems to measure and control pH 
and conductivity; electronic apparatus for feeding 
chemicals to an industrial or commercial or municipal 
water system in measured amounts; laboratory 
testing equipment namely deposition and corrosion 
rate testers; mobile laboratory equipped with 
equipment and instrumentation to monitor and 
measure pH, conductivity, and chromate 
concentration of industrial and domestic waters in 
order to conduct inorganic and microbiological 
analysis of water; avionic sensor systems, namely, 
navigation systems; computer hardware and 
software, for use with medical patient monitoring 
equipment, and for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; computer software 
for accessing information directories that may be 
downloaded from the global computer network; 
computer software for controlling and managing 
patient medical information; electric control devices 
for heating and energy management; electrical 
apparatus, namely, charging stations for charging 
electric vehicles; electrical power distribution units; 
electronic signaling mechanism, namely, a train 
control system used in the railway industry for 
detecting and controlling trains, track switches, lights 
and for detecting ground faults, broken rails, and 
power failures; electronic sensors for monitoring 
energy utilization, temperatures, positions, distances, 
speed, and acceleration; electrical substations 
comprised of transformers, circuit breakers, circuit 
switchers, voltage regulators, fuses, capacitors, 
relays, rectifiers, and electric power converters; 
power inverters; electronic control devices for energy 
management; electronic automation products, 
namely, electrical routers and electrical hubs; 
computer software and hardware for the 
management, distribution, monitoring, and control of 
energy; automated systems, namely, hardware and 
communications devices for planning, scheduling, 
controlling, monitoring, and providing information on 
transportation assets and parts thereof; automation 
systems, namely, computer hardware for embedded 
operating systems and PC based computer software, 
for monitoring specified conditions and controlling 
respective innovative devices within a designated 
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area; computer hardware and software systems for 
automated train control and traffic supervision, 
namely, location tracking, vehicle monitoring, vehicle 
controlling, dispatching, signaling, communication, 
and data transmission; computer software for 
management of railway networks; wireless 
communication devices for voice, data, or image 
transmission; traffic management equipment, 
namely, display monitors, computers, auto 
compasses, and software to manage traffic; 
computer software for interfacing and interacting with 
remote control locomotives and locomotive hardware; 
LED traffic and rail signals; electronic fuel level 
gauges; automated fuel station management 
systems comprising of computer operating software, 
metered fuel pumps, rate control panels, fuel lines, 
and dispensing nozzles for fueling land, marine, and 
aircraft vehicles; gas meters; electrical end scientific 
apparatus, namely, general-purpose high-precision 
electric computer-controlled valves for use in high-
precision flow applications; optical imaging 
apparatus; microscopes and high accuracy electro-
mechanical actuators; automated DNA optical 
scanners; automated microscopy systems comprising 
of microscopes, computer hardware, and software; 
electromechanical hardware and software systems 
comprising of computers, computer software, 
electromechanical positioners for micro positioning 
control, all for use in the field of photonics, or in the 
fields of digital flow control, or in the field of analysis 
of biological samples, or in the field of semiconductor 
testing and inspection, or in the field of microscopy, 
or in the field of optical scanning, or in the field of 
scanning systems for lasers; computer software for 
microscopy, imaging, and informatics in the field of 
clinical and diagnostic testing; electric actuators; 
electric valve actuators; precision positioning systems 
comprised of optical indexers, namely, an optical 
train with a camera and a filter wheel that enables 
image data to be digitized, microscopy stages, 
electronic control circuitry, motion control chassis, 
linear actuators, screw actuators, linear sliders, 
electric motors, and tunable lasers for use in 
digitizing images in the fields of photonics, 
biomedical imaging, fluidics, mass flow valves, life 
sciences, semiconductor manufacturing, and clinical 
diagnostics; modular biologics manufacturing system 
used for growing, purifying, concentrating, isolating, 
and packaging biological materials in chemical, 
biotechnological, or pharmaceutical processes, 
consisting of a bioreactor used to grow cell cultures 
and fermentations, a mechanical mixing machine for 
agitating biological media, a filler machine used for 
packaging pharmaceutical products, a separation 
machine used for isolating, purifying, and 
concentrating biological materials, and connecting 
computer hardware and software; computer 
hardware and software for use in industrial 
processing plants and refineries in the chemical, 
petrochemical, and processing industries; materials, 
appliances, machinery, components, parts, systems 
and plants for the generation of electricity
Class: 10 סוג: 10

Medical specimen collection vials; medical cannulas; 
medical syringes; injection devices for 
pharmaceuticals; disposable cartridge for holding and 
transferring encapsulated radioisotope brachytherapy 
sources for use in treating prostate and other 
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cancers; pre-filled cartridges containing contrast 
media for medical imaging; infusion pumps for 
intravenous administration of fluids; needles for 
medical purposes; implantable radiation therapy 
devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources for use in treating prostate 
and other cancers; radiation therapy delivery system 
consisting of radioactive seeds and a bio absorbable 
carrier assembly; cardiac output monitors; bacteria 
filters for medical use; gas analyzers for medical 
purposes; anesthesia record keeping and data 
management systems and patient monitoring 
systems, namely, gas monitors, pulse oximeters, 
multi-parameter monitors, ECG monitors, invasive 
and non-invasive blood pressure monitors, 
neuromuscular transmission monitors, metabolic 
monitors and spirometers for anesthesia, intensive 
care and diagnostic applications; anesthesia 
machines and ventilators; intensive care and 
anesthesia accessories for single patient use, 
namely, gas sampling lines, airway adapters, 
breathing circuits, spirometry sensors and tubes, 
tubes, water traps, pulse oximetry sensors, non-
invasive blood pressure cuffs, intravenous flushing 
sets; anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, 
temperature probes, nebulizers; central nervous 
system monitors; gastrointestinal tonometers; 
gradient coils, namely, magnetic gradient coils used, 
in magnetic resonance imaging; medical diagnostic 
devices, namely, bone densitometers; fetal 
monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital 
signs monitors; patient monitoring apparatus, 
namely, heart and vital signs monitor; medical 
imaging systems, namely, ultrasounds, medical 
diagnostic imaging machines, imaging devices for 
screening and diagnostic applications for use in 
planning intervention and surgery, and parts thereof 
and attachments thereto; blood glucose monitors, 
analyzers, and meters; blood glucose monitoring 
combination kits comprised of lancets, control 
solution, and test strips all sold as a unit; medical 
diagnostic apparatus for displaying diagnostic 
images, namely, spot film apparatus, X-ray image 
intensifiers, X-ray fluoroscops, mobile X-ray units, 
radio graphic film viewers, computerized tomography 
scanners, nuclear resonance scanners, ultra sound 
scanners, magnetic resonance scanners, positron 
emission tomography pet) scanners, and parts 
thereof and attachments thereto including tables and 
pads; medical devices, namely pressure regulating 
valves; medical apparatus and instruments, namely, 
medical respiratory apparatus to enhance breathing; 
sleep screening apparatus and accessories thereto 
for use with medical respiratory apparatus and with 
sleep monitoring devices, namely remote controls, 
remote alarms, and nasal masks; medical apparatus 
for intravenous administration of fluids, namely fluid 
warmers; medical apparatus and surgical devices, 
namely face masks, breathing circuits, manual 
resuscitators, pressure infusers, laryngoscopes, 
anesthesia system comprised of hoses, breathing 
bags, and Y-elbow fittings; incubators for babies; 
warming device for stabilizing infant body 
temperature for medical purposes.
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Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers not being parts of machines; gas 
and electric clothes drying machines; Electric / 
electronic control valves for water conditioning and 
water filtration equipment; chemical heavy wall 
reactors, nuclear reactors, and accessories and 
component parts thereof, namely, heat pumps, steam 
valves and valves for regulating the flow of gases 
and liquids; electric lamps of all kinds and their parts; 
electric lighting fixtures and their parts; electric 
refrigerators and freezers; air conditioners; 
humidifiers and dehumidifiers; electric heaters; gas 
and oil burning furnaces; gas and liquid coolers for 
use in industry; electric ovens and ranges; electric 
cooking utensils, namely toasters, skillets, coffee 
makers, griddles; microwave ovens for cooking; wall 
cooking ovens; food warming drawers; electric and 
gas cook tops; gas cooking ovens and ranges; 
ventilation hoods for stoves; ventilating exhaust fans; 
water filters; water softening units; clothes dryers; 
electric fans, flashlights; lamps and lights for 
vehicles; electric lights for Christmas trees; 
Evaporators concentrating fluid for industrial use in a 
wide variety of industries; fluid concentration units for 
industrial use in a wide variety of industries; fluid 
recycling units for industrial use in a wide variety of 
industries; filter apparatus used for filtering solids 
from gases and liquids or filtering liquids from gases, 
and for filtering one immiscible liquid from another for 
industrial use in a wide variety of industries; spirally 
wound elements or cartridges contained within a 
tubular plastic sleeve for concentrating products and 
removing impurities in fluid treatment systems for 
industrial use in a wide variety of industries; water 
conditioning units for residential purposes; reverse 
osmosis modules and membranes therefore for 
industrial use in a wide variety of industries; water 
purification units and systems consisting of clarifiers, 
electro deionization systems, condensate polishers, 
vacuum degasification units, ultra filtration units, 
ultraviolet sterilizers, ion exchangers, caustic 
regeneration systems, reverse osmosis systems, 
forced draft decarbonator units, filters, chemical feed 
systems and bulk storage units, sold with automatic 
controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems electrochemical 
liquid purification units for use in the industrial, 
commercial and municipal sectors; convection, 
ovens; cooking rings; domestic cooking ovens; 
domestic electric appliances, namely, frypans; 
electric cooking pots; electric cooktops; electric deep 
fryers; electric hot plates; electric kettles; electric 
roasters; electric rotisseries; electric slow cookers; 
electric stoves; electric tea pots; electric toaster 
ovens; electric toasters; electric waffle irons; gas 
cooktops; gas stoves; LED and HID light fixtures; 
LED luminaires; solar light fixtures, namely, indoor 
and outdoor solar powered lighting units and fixtures; 
electric luminaries; electric kettles for domestic use.

Class: 12 סוג: 12

Locomotives and engines for land vehicles; airplane 
propellers; railway bogies; railway couplings; screw 
propellers for vehicles; torque converters for land 
vehicles; vehicle propellers.
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Class: 17 סוג: 17

Silicone rubber roof coating; silicone and adhesive 
sealing and caulking compound; silicone and 
adhesive sealants for general use.
 

Class: 35 סוג: 35

Inventory control services; acquisition integration 
services, namely business consultation with respect 
to the acquisition and integration of information 
technologies within a business; business 
reorganization services, namely providing business 
consultation in the field of business reorganizations; 
business management services, namely vehicle fleet 
management services; supply chain management 
and consulting services in the areas of chemical 
product and service sourcing, and procurement; 
product inventory and supply management and cost 
containment; business consulting and information 
services.

Class: 36 סוג: 36

Asset based and private label financing services; 
financial analysis and consultation; credit card 
financial services; credit card services, namely, 
extension of credit to others; financial asset 
management for others; equity investment services; 
personal loan financing; mortgage banking services; 
acquisition financing services; commercial financing 
services; commercial real estate agency services; 
mutual fund investment; private equity and debt 
investment; consultancy, advisory, and information 
services relating to personal loan financing and 
commercial financing; consultancy, advisory, and 
information services relating to credit card financial 
services; consultancy, advisory, and information 
services relating to financial asset management; 
consultancy, advisory and information services 
relating to mortgage banking services; consultancy, 
advisory and information services relating to 
commercial real estate agency affairs; real estate 
loan financing services and banking and financial 
services.

כ"ז סיון תשע"ט - 1330/06/2019



Class: 37 סוג: 37

Consulting in the field of building construction; 
construction, installation, repair, replacement, 
overhaul, and maintenance of power plants, engines, 
turbines, wind turbines, motors, and apparatus, 
equipment and instruments for the generation of 
power and electricity and their component parts and 
fittings and accessories; construction equipment 
leasing; installation, maintenance, and repair 
services for compressors, and pumps, namely 
machines, turbo expanders, fuel pumps, fuel 
distribution equipment, CNG refueling equipment, 
gas turbines, steam turbines, air-cooled heat 
exchangers, steam condensers, heavy wall reactors, 
and tubular reactors; oil well casing, tubing and drill 
pipe installation; rental of oil and gas well drilling 
tools; diagnostic repair and maintenance services 
rendered in the repair and maintenance of aircraft 
engines, turbines, electrical equipment, medical 
equipment, locomotives, and accessories and 
component parts of all the foregoing; chemical 
cleaning services for glass lined reactor vessels used 
in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers; maintenance and repair 
services in the field of computerized cooling system 
equipment; installation and maintenance of 
equipment and systems in the field transportation 
and traffic control; maintenance and/or repair of 
traffic control equipment; technical support services, 
namely, technical advice related to the installation 
and repair of advanced train control and traffic 
supervision systems and subsystems; maintenance 
and information services for chemical control 
systems relating to the feeding of treatment 
chemicals to industrial water systems; installation, 
maintenance and repair of industrial boilers water 
systems and of industrial water and process systems.

Class: 40 סוג: 40

Water and wastewater treatment services; water 
treatment services, namely, desalination, purification, 
conditioning, cleaning of ion exchange resins, 
identifying and controlling of microbiological 
organisms; membrane regeneration services; 
consulting services in the fields of water treatment for 
aqueous systems, cooling water systems; industrial 
boiler water systems, industrial water and process 
systems; consulting services in the fields of industrial 
fuel processing system treatment pulp and 
papermaking system treatment, and metal and 
plastic processing system treatment; providing 
information to others, over a global computer 
network, relating to industrial water purification 
systems; manufacturing in the field of biotechnology 
and pharmaceuticals.
 

כ"ז סיון תשע"ט - 1430/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Training in the use and operation of signaling and 
crossing warning systems for the rail and transit 
industries; educational services in the field of medical 
imaging and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums, or workshops relating to 
the pharmaceutical industry for medical practitioners 
and employees of pharmaceutical companies; 
educational services, namely holding seminars, 
conferences, symposiums, or workshops, in the field 
of life science and biotechnology for scientists and 
researchers; conducting seminars related to industrial 
water treatment problems; providing training services 
for all the aforesaid; providing training services in 
management and the medical field through the use of 
instructions and demonstrations provided online, 
through the Internet, Intranet and Extranets; 
education services, namely, conducting practical 
training workshops, classes and seminars featuring 
demonstrations in the field of management and 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 1530/06/2019



Services relating to wind and wind power, namely, 
engineering services and professional technology 
consulting services; design for others to the field of 
wind power; industrial design services; design of 
power, wind power and electric power generating 
equipment and installations; information technology 
consultation services in the field of global railroad 
and transit industries; remote monitoring of aircraft 
engines, turbines, electrical equipment, medical 
equipment, locomotives, and accessories and 
component parts of all the foregoing; research 
services, consultation services, and advisory services 
relating to engineering, design, and development 
problems, encountered by utility companies, 
industrial companies, commercial companies, 
governments, or individuals; computer programming 
services; computer software design and analysis 
services; computer consultation services; 
maintenance and installation of computer software; 
computer systems and network analysis and design 
services; consulting services relating to chemical 
research; research and testing on high throughput 
screening assays for drug development services; 
biotechnological services in the nature of 
development of new technology for others in the field 
of biotechnology; technical support services for 
factory automation software, namely, providing 
maintenance of computer software and providing 
periodic upgrades of the software; custom design 
and consulting services in connection with the 
configuration of computer systems used in 
applications supporting fiber optic technology; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of problems with computer hardware, video 
hardware, and electronic communication hardware 
and software; technical consultation services for 
hardware and software used in connection with 
security and access systems; custom design services 
for others in the fields of security systems, access 
systems, and tangible asset and inventory monitoring 
system; laboratory research and testing services for 
fluid separation and membrane testing; engineering 
services in the fields of aqueous systems, cooling 
water systems, industrial boiler water systems, 
industrial water and process systems, industrial fuel 
processing system treatment; engineering services 
and technical support services in the nature of 
troubleshooting problems and monitoring network 
systems related to the design and configuration of 
computer software and hardware systems to be used 
in the treatment of aqueous, systems and in the 
treatment of petroleum and petrochemical processing 
systems; technology supervision and inspection in 
the field of energy distribution networks; metering 
and monitoring electric power consumption for 
electric power providers; scientific research in the 
fields of energy transfer energy distribution, energy 
generation, and energy storage; monitoring, 
diagnostic, and control services for operation failure 
detection of electricity generation, transmission and 
distribution systems, namely, real-time fault detection 
and isolation services; consulting, research and 
development services in the field of biotechnology 
and energy usage management and energy 
efficiency; energy usage management; energy usage 
management information services.

כ"ז סיון תשע"ט - 1630/06/2019



 Owners

Name: General Electric Company

Address: 1 River Road, Schenectady, NY 12345, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 44 סוג: 44

Consultancy and advisory services relating to 
medical and diagnostic imaging; consultancy and 
advisory services relating to diagnostic, prophylactic, 
and therapeutic properties of pharmaceuticals; 
medical information and medical information advisory 
services; medical imaging and medical imaging 
advisory services; medical diagnostic and medical 
diagnostic advisory services; medical testing for 
diagnostic or treatment purposes; providing medical 
information via a web site; providing medical 
information; rental of medical equipment.

כ"ז סיון תשע"ט - 1730/06/2019



קונדיטורית אנג'ל

Trade Mark No. 265729 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHLOMO A. ANGEL LTD. שם: שלמה א. אנג'ל בע"מ

Address: 1 Kanfei Nesharim Street, P.O.B. 201, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 1, ת.ד. 201, ירושלים, 95464, 
ישראל

שם: מגדניית אנג'ל

כתובת : כנפי נשרים 1, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Salomon Lipschitz & Co

Address: 3 Hatsfira St., Jerusalem, 9310213, Israel

שם: י.סלומון ליפשיץ ושות'

כתובת : רח' הצפירה 8, ירושלים, 9310213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour, products made of cereals, bread, baked food & 
candies, yeast, baked powder.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, 
שמרים, אבקת אפייה                           

כ"ז סיון תשע"ט - 1830/06/2019



AXON

Trade Mark No. 282870 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recharging in situ an internal battery of 
a camera or digital recorder; Recorded media having 
recorded video, audio, and photographic evidence; 
Clips for a camera assembly for attaching a video 
and audio recording apparatus to clothing, 
eyeglasses, or helmets; Computer hardware; 
Computer hardware for communication between 
multiple computers and between computers and local 
and global computer networks; Radios, radio 
transmitters, and receivers; Network communications 
apparatus; Global positioning system devices; Global 
positioning and communication devices, navigational 
and vehicle monitoring equipment, namely, radio, 
navigational and global positioning system 
transponders and receivers; Computer software for 
the transmission of data, images, audio, and video by 
wireless communication networks and the internet; 
Computer application software, namely, an 
application allowing a video recording device to 
connect to a communications server for the purposes 
of inputting, storing, processing or outputting 
information related to recorded audio/video, the 
location of the client-side computer, or information 
from other video recording devices; sunglasses, 
eyeglass frames; eyewear accessories, namely 
eyeglass straps; and eyeglass cases; all included in 
class 09.

מכשירי טעינה הממוקמים בסוללה פנימית של מצלמה או 
מקליט דיגיטלי; מדיה מוקלטת הכוללת וידאו, אודיו, וצילום 

מוקלטים וראיות צילומיות; אטבים עבור הרכבת מצלמה לחיבור 
מתקני הקלטה וידאו ואודיו לבגדים, משקפיים, או קסדות; 

חומרת מחשב; חומרת מחשב לתקשורת בין מחשבים מרובים 
ובין מחשבים ורשתות מחשבים מקומיות וגלובליות; רדיו, 

משדרי רדיו, ומקלטים; התקני תקשורת רשת; התקני מערכת 
מיקום גלובלית; התקני מיקום ותקשורת גלובליים, ציוד ניטור 
וניווט רכב, דהיינו, רדיו, מערכת ניווט מיקום גלובלית משדרים 
ומקלטים; תוכנת מחשב עבור העברת נתונים, תמונות, אודיו, 
ווידאו על ידי רשתות תקשורת אלחוטיות והאינטרנט; תוכנת 
יישומי מחשב, דהיינו, יישום המאפשר למכשיר הקלטת וידאו 
להתחבר לשרת תקשורת למטרות הזנת, אחסון, עיבוד או פלט 
מידע הקשור לאודיו/וידאו מוקלט, מיקום של מחשב צד-הלקוח, 
או מידע ממכשירי הקלטת וידאו אחרים; משקפי שמש, מסגרות 
משקפיים; אביזרי משקפיים, דהיינו רצועות משקפים; ונרתיקי 
משקפיים; הנכללים כולם בסוג 09.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Data processing services; Database management, 
namely, collection, compilation and systemization of 
data, images, audio, and video into computer 
databases; Database management, namely, 
collection, compilation and systemization of 
information into computer database for the purpose 
of facilitating the communication between individuals, 
video recording devices, and vehicles; Business 
management services, namely, database and 
information management services in the fields of law 
enforcement, private security, prisons, first 
responders, and emergency medical services; 
Advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; all included in class 35.

שירותי עיבוד נתונים; ניהול מאגרי נתונים, דהיינו, איסוף, 
ההדרה וארגון שיטתי של נתונים, תמונות, אודיו ווידאו לתוך 
מסדי נתונים ממוחשבים; ניהול מאגרי נתונים, דהיינו, איסוף, 
ההדרה וארגון שיטתי של מידע לתוך מסדי נתונים ממוחשבים 
כדי להקל על התקשורת בין אנשים, מכשירי הקלטת וידאו, וכלי 
רכב; שירותי ניהול עסקים, דהיינו, שירותי ניהול מאגרי מידע 
ונתונים בתחומי אכיפת החוק, הגנת הפרטיות, בתי סוהר, 
ספקי עזרה ראשונה, ושירותי חירום רפואיים; שירותי ״עוץ 

והיוועצות הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 1930/06/2019



Class: 38 סוג: 38

Communication between computers; Communication 
services, namely, transmission of text, images, audio, 
and video by means of wireless communication 
networks, including the Internet, intranets, extranets, 
mobile communication, and cellular and satellite 
networks; Providing telecommunication connections 
to computer databases and the Internet from mobile 
electronic devices and computer terminals; 
Streaming of video materials via a global computer 
network; Electronic messaging and wireless digital 
messaging services; Advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; all included in 
class 38. 

תקשורת בין מחשבים; שירותי תקשורת, דהיינו, שידור של 
טקסט, תמונות, אודיו, ווידאו באמצעות רשתות תקשורת 
אלחוטיות, לרבות האינטרנט, אינטראנט, אקסטרה-נט, 
תקשורת ניידת, ורשתות סלולריות ולווין; אספקת חיבורי 

תקשורת למאגרי מידע במחשב ולאינטרנט מהתקנים ניידים 
אלקטרוניים ומסופי מחשב; הזרמת חומרי וידאו באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית; שירותי הודעות אלקטרוניות והודעות 
אלחוטיות דיגיטליות; שירותי ייעוץ והיוועצות הקשורים לכל 

האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 41 סוג: 41

Photography services; Photographic and video 
services, namely, Photographic and video capture; 
photographic computer imaging; all included in class 
41.

שירותי צילום; שרותי צילום ווידאו, דהיינו, צילום פוטוגרפי 
ווידאו; הדמיית צילום ממוחשבת; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Electronic storage of data, images, audio and video; 
computer services, namely, providing computer 
software allowing a user to remotely upload, access, 
view, edit, and manage data, video, and audio; 
Computer services, namely, providing computer 
software allowing a user to manage video 
surveillance systems worn on the head and the body 
and video surveillance systems used in automobiles; 
Computer services, namely, providing computer 
software allowing a user to communicate wirelessly 
with other computers and mobile electronic devices; 
Computer services, namely, creating and maintaining 
websites that allow streaming of selected video, 
audio, and photographic data for others; 
Configuration of computer software and hardware 
systems for video surveillance systems worn on head 
and the body and video surveillance systems used in 
automobiles; Electronic storage of data, video, and 
audio for others obtained from surveillance cameras, 
mobile electronic devices, and computers; 
Interpretation of video to identify specific segments 
containing predefined events; Advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; all 
included in class 42.

אחסנה אלקטרונית של נתונים, תמונות, אודיו ווידאו; שירותי 
מחשוב, דהיינו, אספקת תוכנת מחשב המאפשרת למשתמש 
להעלות מרחוק, גישה, לצפות, לערוך ולנהל נתונים, וידאו, 

ואודיו; שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת תוכנת מחשב 
המאפשרת למשתמש לנהל מערכות מעקב וידאו הנלבשות על 
הראש והגוף ומערכות מעקב וידאו לשימוש ברכבים; שירותי 
מחשוב, דהיינו, אספקת תוכנת מחשב המאפשרת למשתמש 

לתקשר באופן אלחוטי עם מחשבים אחרים ומכשירים 
אלקטרוניים ניידים; שירותי מחשוב, דהיינו, יצירה ותחזוקה של 
אתרי אינטרנט המאפשרים זרימה של נתוני וידאו, אודיו וצילום 
נבחרים לאחרים; קונפיגורציה מערכות תוכנה וחומרת מחשב 
עבור מערכות מעקב וידאו הנלבשות על הראש והגוף ומערכות 
מעקב וידאו לשימוש ברכבים; אחסון אלקטרוני של נתונים, 

וידאו, ואודיו עבור אחרים הנאספים ממצלמות מעקב, מכשירים 
אלקטרוניים ניידים, ומחשבים; אינטרפרטציה של וידאו לזיהוי 
חלקים ספציפיים המכילים אירועים מוגדרים מראש; שירותי 

״עוץ והיוועצות הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 45 סוג: 45

Electronic monitoring of people and facilities for 
security purposes; Online monitoring for security 
purposes, namely, providing a platform for video 
monitoring of people and facilities, viewable through 
a global computer network; Surveillance services 
featuring use of video cameras that can be worn on 
the head and the body and video surveillance 
systems used in automobiles, and computers and 
mobile electronic devices to provide location-specific 
information about the video; Identification verification 
services, namely, interpreting video to identify 
specific segments containing predefined events; 
Advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; all included in class 45. 

ניטור אלקטרוני של אנשים ומתקנים לצורכי אבטחה; ניטור 
מקוון לצורכי אבטחה, דהיינו, אספקת פלטפורמה לניטור וידאו 
של אנשים ומתקנים, הניתן לצפייה ברשת מחשבים גלובלית; 

שירותי מעקב הכוללים שימוש במצלמות וידאו הניתנים 
ללבישה על הראש והגוף ומערכות מעקב וידאו לשימוש 

ברכבים, ומחשבים והתקנים אלקטרוניים ניידים לצורך אספקת 
מידע מיקום ספציפי על הווידאו; שירותי אימות זיהוי, דהיינו, 
אינטרפרטציה של וידאו לזיהוי חלקים ספציפיים המכילים 

אירועים מוגדרים מראש; שירותי ייעוץ והיוועצות הקשורים לכל 
האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 45.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ז סיון תשע"ט - 2030/06/2019



 Owners

Name: Axon Enterprise, Inc.

Address: 17800 North 85th Street, Scottsdale, Arizona, 
85255, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

כ"ז סיון תשע"ט - 2130/06/2019



HEATFLEX

Trade Mark No. 284325 מספר סימן

Application Date 04/04/2016 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1707657 ארה"ב מספר: 1707657

Dated 18/08/1992 (Section 16) מיום 18/08/1992 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SWIMC LLC

Address: 101 West Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115, 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: 2 סוג: 2

paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד הרעה 
במצב של עץ; צבענים; מקבעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; 
מתכות בצורת רדיד ואבקה לצבעים, מעצבים, מדפיסים 

ואמנים.                                                                           
                      

כ"ז סיון תשע"ט - 2230/06/2019



MOOSE KNUCKLES

Trade Mark No. 287089 מספר סימן

Application Date 08/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Moose International Inc

Address: 225 Chabanel Street West, Suite 200, Montreal, 
Quebec, H2N 2C9, Canada

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

Jackets; rain jackets; winter jackets; sports jackets; 
vests; coats; sweaters; sweatshirts; blazers; shirts; t-
shirts; suits; pants; jeans; infant wear; undershirts; 
skirts; dresses; loungewear; beachwear; bathing 
suits; swimwear; hoodies; tank tops; shorts; capris; 
jumpers; overalls; pajamas; boxer briefs; boxer 
shorts; underwear; hats; caps; footwear; boots; 
socks; shoes; rain boots; sandals; slippers; mitts; 
gloves; belts; scarves and neckwear; all included in 
class 25.

ז'קטים; מקטורני גשם; מקטורני חורף; ז'קטים לספורט; מעילי 
ווסט; מעילים; סוודרים; סווטשירטים; בלייזרים; חולצות; 
טי-חולצות; חליפות; מכנסיים; ג'ינס; בגדי תינוקות; גופיות; 
חצאיות; שמלות;  בגדים ארוכים; בגדי חוף; בגד רחצה; בגדי 
ים; קפוצ'ונים; גופיות; מכנסיים קצרים; מכנסי קפרי; אפודות; 
סרבלים; פיג'מה; תחתוני בוקסר; מכנסוני בוקסר; תחתונים; 
כובעים; כובעי מצחיה; הנעלה; מגפיים; גרביים; נעליים; מגפי 
גשם; סנדלים; נעלי בית; כפפות; כסיות; חגורות; צעיפים ולבוש 

לצוואר; הכל כלול בסוג 25.         

כ"ז סיון תשע"ט - 2330/06/2019



Trade Mark No. 287624 מספר סימן

Application Date 31/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1307594 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: 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

Medical and diagnostic instruments for use in nerve 
repair and regeneration; nervous tissue products for 
use in peripheral nerve repair, namely, surgical kits 
comprised of medical and surgical apparatus for use 
in the field of surgery, namely, medical and 
diagnostic instruments for use in nerve repair and 
regeneration, sutures, forceps and medical 
instruments for cutting tissue; and surgical implants 
comprised of synthetic materials.

כ"ז סיון תשע"ט - 2430/06/2019



Trade Mark No. 287935 מספר סימן

Application Date 05/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1308706 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 014515308 האיחוד האירופי מספר: 014515308

Dated 11/01/2016 (Section 16) מיום 11/01/2016 (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

Machine belts; synchronous belts; v-belts; drive belts; 
synchronous belts; nubbed belts; double-sided belts; 
flat belts; variator 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, motors and 
engines; deflection and tension rollers for toothed 
belts, parts and fittings therefor; carrying straps; 
transport belts and belts for conveyors, in particular 
conveying belts; parts and fittings for transport belts, 
belts for conveyors and conveying belts; sidewalks 
[moving pavements]; moulded parts of rubber and 
rubber/metal compounds, being parts of machines.

Class: 12 סוג: 12

Power transmission mechanisms for land vehicles, in 
particular drive belts, driving belts, v-belts, v-ribbed 
belts, synchronous belts, nap belts, double toothed 
belts, flat belts, variator belts, serrated belts; power 
transmission parts [belts] for land vehicles; deflection 
and tension rollers for toothed belts for motor 
vehicles, parts and fittings therefor.

כ"ז סיון תשע"ט - 2530/06/2019



Trade Mark No. 288152 מספר סימן

Application Date 31/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1310077 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: 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

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.

Class: 42 סוג: 42

Development of new technology for others in the field 
of biotechnology related to peripheral nerve repair, 
tissue generation, processing and transplantation.

כ"ז סיון תשע"ט - 2630/06/2019



Trade Mark No. 289047 מספר סימן

Application Date 15/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1315964 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software, except those used 
for the administration of insurance policies; range-
finding apparatus for use in motor vehicles and 
engines; downloadable mobile applications for use in 
the fields of motor vehicles, vehicle engines, mobility 
and transportation; global positioning system (GPS); 
electric control panels; safety equipment for vehicles; 
driver and safety assistance systems; batteries for 
vehicles; video cameras for vehicles; automotive 
measuring instruments; interactive multimedia 
software for use in the fields of motor vehicles, 
vehicle engines, mobility and transportation; electric 
connections; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; mechanical remote 
controls for motors; remote starters for vehicles; 
emergency warning systems; wireless controllers for 
remotely monitoring and controlling the operating and 
status of other electric and electronic signaling and 
mechanical devices for vehicles and vehicle engines; 
software, mobile applications and equipment for 
wireless receiving and transmitting designed for 
automatic and hands-free driving, automobile safety 
devices and warning and alarm functions, for 
accident prevention and traffic alerts; communication 
apparatus for the transmission and reception of 
communication via vehicles; electric apparatus, 
namely charging stations for electric vehicles; 
computer hardware and software for monitoring 
driver behavior; wireless transmitters and receivers, 
sensors and computers for wireless connectivity in 
vehicles, between vehicles, with mobile telephones 
and data centers; computer hardware, software and 
electric apparatus providing touch-screen, audio and 
visual interfaces enabling interaction with the 
occupants of a vehicle; equipment for wireless 
reception and transmission for use with remote 
computers for tracking, monitoring and diagnosing 
maintenance parameters of vehicles and providing 
drivers with information; computer application 
software used by vehicle drivers and passenger to 
access information and entertainment, download and 
view them, and interact therewith; downloadable 
software and on-board software offering users 
remote and in-vehicle access to the functions therein 
and to functions relating to driver safety, comfort, 
communication, entertainment and navigation.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 2730/06/2019



 Owners

Name: Jaguar Land Rover Limited

Address: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
United Kingdom

(A Limited Company incorporated in the 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

France, 28/04/2016, No. 4268437 צרפת, 28/04/2016, מספר 4268437

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 2830/06/2019



Trade Mark No. 289695 מספר סימן

Application Date 28/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1173371 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4724512 ארה"ב מספר: 4724512

Dated 21/04/2015 (Section 16) מיום 21/04/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael CA 94903, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable computer 
software for creation, design, visualization, 
simulation, analysis, collaboration and storage of 
building, construction, infrastructure and environment 
data for use in building, engineering and 
infrastructure modeling; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in creation, 
design, visualization, simulation, analysis, 
collaboration and storage of building, construction, 
infrastructure and environment data for use in 
building, engineering and infrastructure modeling.

כ"ז סיון תשע"ט - 2930/06/2019



Trade Mark No. 290171 מספר סימן

Application Date 07/12/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

kissebagina  כיסא בגינה 

Ownersבעלים

Name: joseph coren שם: יוסף קורן 

Address: hahagana 9, P.O.B. 2858, Kefar Yona, 40300, 
Israel

כתובת : ההגנה 9, ת.ד. 2858, כפר יונה, 40300, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ODEYA MAMAN ADV 

Address: HAMELACHA 8, P.O.B. 204, Netanya, 
4210102, Israel

שם: עו"ד אודיה ממן 

כתובת : המלאכה 8 א.ת. החדש, ת.ד. 204, נתניה, 4210102, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Outdoor tables; outdoor swings; outdoor sofas;  
outdoor furniture; outdoor chairs; outdoor sunbeds; 
indoor chairs;  outdoor aluminum sets; outdoor ratten 
sets; outdoor sofas sets; indoor bar chairs; outdoor 
bar chairs; indoor and outdoor dinning table sets; 
indoor wood chairs; outdoor plastic chairs and tables; 
 all included in class 20.

שולחנות חוץ; נדנדות; ספות חוץ; ריהוט גן; כסאות חוץ; מיטות 
שיזוף חוץ; כסאות לבית; סטים ריהוט גן אלומיניום; סטים 

ריהוט גן ראטן; כסאות בר פנים; סטים של ספות לחוץ; כסאות 
בר חוץ;  שולחנות אוכל מקורה וחיצוני; כסאות עץ מקורה; 

כסאות ושולחנות פלסטיק חוץ; הנכללים כולם בסוג 20.           
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 3030/06/2019



Brayola

Trade Mark No. 290187 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1356416 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BRAYOLA FITTING TECHNOLOGIES LTD שם: בריולה טכנולוגיות התאמת ביגוד בע"מ

Address: Ha'Amal 31, Ramat Hasharon, Israel כתובת : העמל 31, רמת השרון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely,  bras, panties, shapewear, 
sleepwear, bathing suits, tights, lingerie, pants, 
headbands, shorts , tops as clothing, capris, gloves, 
jackets and thermal underwear; all included in class 
25.

ביגוד, דהיינו, חזיות, תחתונים, מחטבים, בגדי שינה, בגדי 
רחצה, גרביונים, לבני נשים, מכנסיים, סרט  לשיער, בגדים 
קצרים, בגדים עליונים, מכנסי קפרי, כפפות, מעילים, ולבנים 
תחתונים תרמיים.                                                     

כ"ז סיון תשע"ט - 3130/06/2019



SEACRET

Trade Mark No. 291342 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1347888 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Seacret Spa Ltd. שם: סיקרט ספא בע"מ

Address: 128 Arlozorov Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 128, 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: 3 סוג: 3

Skin care products, namely, moisturizers, facial 
cleansers, facial peels, masks, lotions, ointments, 
creams, scrubs, soaps, after shave, mud therapy; 
hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair serum, and hair masks and nail care products, 
namely, hand creams, cuticle oils; makeup 
preparations; all excluding deodorant and fragrance 
perfume; all included in class 3.

מוצרי טיפוח העור, דהיינו, קרמים ללחות, תחליבים לניקוי 
הפנים, פילינגים לפנים, מסיכות, תחליבים, משחות, קרמים, 
סקראבים, סבונים, אפטר שייב, טיפול בוץ; מוצרי טיפוח שיער, 
דהיינו, שמפו, מרכך, סרום לשיער, ומסיכות שיער ומוצרי טיפוח 
ציפורנים, דהיינו, קרמים לידיים, שמני עור קרני; תכשירי איפור; 
הכל מלבד דאורדורנט ובושם ריחני; הנכללים כולם בסוג 3.       

                                                                              

Class: 8 סוג: 8

Nail files and nail buffers. פצירות ובאפרים לציפורניים.     

כ"ז סיון תשע"ט - 3230/06/2019



SEACRET MINERALS FROM THE DEAD SEA

Trade Mark No. 291343 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1375297 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Seacret Spa Ltd. שם: סיקרט ספא בע"מ

Address: 128 Arlozorov Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 128, 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: 3 סוג: 3

Skin care products, namely, moisturizers, facial 
cleansers, facial peels, masks, lotions, ointments, 
creams, scrubs, soaps, after shave, mud therapy; 
hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair serum, and hair masks and nail care products, 
namely, hand creams, cuticle oils; makeup 
preparations; all excluding deodorant and fragrance 
perfume; all included in class 3.

מוצרי טיפוח העור, דהיינו, קרמים ללחות, תחליבים לניקוי 
הפנים, פילינגים לפנים, מסיכות, תחליבים, משחות, קרמים, 
סקראבים, סבונים, אפטר שייב, טיפול בוץ; מוצרי טיפוח שיער, 
דהיינו, שמפו, מרכך, סרום לשיער, ומסיכות שיער ומוצרי טיפוח 
ציפורנים, דהיינו, קרמים לידיים, שמני עור קרני; תכשירי איפור; 
הכל מלבד דאורדורנט ובושם ריחני; הנכללים כולם בסוג 3.       

                                                                              

Class: 8 סוג: 8

Nail files and nail buffers. פצירות ובאפרים לציפורניים.     

כ"ז סיון תשע"ט - 3330/06/2019



Trade Mark No. 291344 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1375298 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Seacret Spa Ltd. שם: סיקרט ספא בע"מ

Address: 128 Arlozorov Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ארלוזורוב 128, 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: 3 סוג: 3

Skin care products, namely, moisturizers, facial 
cleansers, facial peels, masks, lotions, ointments, 
creams, scrubs, soaps, after shave, mud therapy; 
hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair serum, and hair masks and nail care products, 
namely, hand creams, cuticle oils; makeup 
preparations; all excluding deodorant and fragrance 
perfume; all included in class 3.

מוצרי טיפוח העור, דהיינו, קרמים ללחות, תחליבים לניקוי 
הפנים, פילינגים לפנים, מסיכות, תחליבים, משחות, קרמים, 
סקראבים, סבונים, אפטר שייב, טיפול בוץ; מוצרי טיפוח שיער, 
דהיינו, שמפו, מרכך, סרום לשיער, ומסיכות שיער ומוצרי טיפוח 
ציפורנים, דהיינו, קרמים לידיים, שמני עור קרני; תכשירי איפור; 
הכל מלבד דאורדורנט ובושם ריחני; הנכללים כולם בסוג 3.       

                                                                              

Class: 8 סוג: 8

Nail files and nail buffers. פצירות ובאפרים לציפורניים.      

כ"ז סיון תשע"ט - 3430/06/2019



NEOlung

Trade Mark No. 291486 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for 
clinical or medical laboratory or medical research 
use, namely, in the field of medical testing of human 
samples; Diagnostic preparations for medical 
purposes; Chemical preparations for analyses in 
laboratories, for medical or veterinary purposes; 
Biological preparations for medical purposes, namely 
for clinical or medical laboratory or medical research 
use namely, in the field of medical testing of human 
samples; Cultures of microorganisms for medical and 
veterinary use. 

תכשירי רוקחות ווטרינריה לשימוש קליני או מעבדה רפואית או 
מחקר רפואי, דהיינו, בתחום בדיקה רפואית של דגימות של בני 
אדם; תכשירי אבחון למטרות רפואיות; תכשירים כימיים עבור 
בדיקות במעבדות, למטרות רפואיות או וטרינריות; תכשירים 
ביולוגיים למטרות רפואיות, דהיינו, לשימוש קליני או מעבדה 
רפואית או מחקר רפואי, דהיינו, בתחום בדיקה רפואית של 
דגימות של בני אדם; תרביות של מיקרואורגניזמים לשימוש 

רפואי ווטרינרי.                                                                
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating to medical research, in particular 
in the field of medical testing of human samples; 
Industrial analysis and research services; Scientific 
research for medical purposes; Genetic and 
proteomic research studies of specimens; Providing 
medical and scientific research in the fields of 
oncology, and molecular profiling, genomics and 
proteomics; Conducting clinical trials; Design and 
development of computer hardware and computer 
software. 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותי 
מחקר רפואי, במיוחד בתחום בדיקה רפואית של דגימות של 
בני אדם; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; מחקר מדעי למטרות 
רפואיות; מחקרי גנטיקה ופרוטאומיקה של דגימות; אספקת 
מחקר רפואי ומדעי בתחומי האונקולוגיה, אפיון מולקולרי, 

גנומיקה ופרוטאומיקה; עריכת ניסויים קליניים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת מחשב ותוכנות מחשב.                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 44 סוג: 44

Medical services, In particular medical analysis in 
connection with the treatment of individuals; Medical 
laboratory services; Providing of information in the 
fields of medicine, veterinary medicine and 
pharmacology; Diagnostic, theranostic, prognostic 
and analytical services, including molecular 
diagnostics.

שירותים רפואיים, במיוחד ניתוח רפואי בהקשר לטיפול 
ביחידים; שירותי מעבדה רפאיים; אספקת מידע בתחומי 
רפואה, רפואת וטרינריה ופרמקולוגיה; שירותי אבחון, 

טרנוסטיקה, פרוגנוסטיקה ואנליטיקה, כולל אבחון מולקולרי.     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 015700149 האיחוד האירופי, 28/07/2016, מספר 015700149

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 3530/06/2019



 Owners

Name: Siemens Healthcare GmbH

Address: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 3630/06/2019



NEOliquid

Trade Mark No. 291495 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for 
clinical or medical  laboratory or medical research 
use, namely in the field of medical testing of human  
samples; Diagnostic preparations for medical 
purposes; Chemical preparations for
analyses in laboratories, for medical or veterinary 
purposes; Biological preparations  for medical 
purposes, namely for clinical or medical laboratory or 
medical research  use namely in the field of medical 
testing of human samples; Cultures of
microorganisms for medical and veterinary use”.

תכשירי רוקחות ווטרינריה לשימוש קליני או מעבדה רפואית או 
מחקר רפואי, דהיינו  בתחום בדיקה רפואית של דגימות של בני 
אדם; תכשירי אבחון למטרות רפואיות; תכשירים  כימיים עבור 
בדיקות במעבדות, למטרות רפואיות או וטרינריות; תכשירים 

ביולוגיים למטרות
רפואיות, דהיינו, לשימוש קליני או מעבדה רפואית או מחקר 

רפואי, דהיינו בתחום בדיקה  רפואית של דגימות של בני אדם; 
תרביות של מיקרואורגניזמים לשימוש רפואי ווטרינרי               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating to medical research, in particular 
in the field of medical testing of human samples; 
Industrial analysis and research services; Scientific 
research for medical purposes; Genetic and 
proteomic research studies of specimens; Providing 
medical and scientific research in the fields of 
oncology, and molecular profiling, genomics and 
proteomics; Conducting clinical trials; Design and 
development of computer hardware and computer 
software. 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותי 
מחקר רפואי, במיוחד בתחום בדיקה רפואית של דגימות של 
בני אדם; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; מחקר מדעי למטרות 
רפואיות; מחקרי גנטיקה ופרוטאומיקה של דגימות; אספקת 
מחקר רפואי ומדעי בתחומי האונקולוגיה, אפיון מולקולרי, 

גנומיקה ופרוטאומיקה; עריכת ניסויים קליניים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת מחשב ותוכנות מחשב.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 44 סוג: 44

Medical services, In particular medical analysis in 
connection with the treatment of individuals; Medical 
laboratory services; Providing of information in the 
fields of medicine, veterinary medicine and 
pharmacology; Diagnostic, theranostic, prognostic 
and analytical services, including molecular 
diagnostics.

שירותים רפואיים, במיוחד ניתוח רפואי בהקשר לטיפול 
ביחידים; שירותי מעבדה רפאיים; אספקת מידע בתחומי 
רפואה, רפואת וטרינריה ופרמקולוגיה; שירותי אבחון, 

טרנוסטיקה, פרוגנוסטיקה ואנליטיקה, כולל אבחון מולקולרי.     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/07/2016, No. 015711393 האיחוד האירופי, 29/07/2016, מספר 015711393

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 3730/06/2019



 Owners

Name: Siemens Healthcare GmbH

Address: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 3830/06/2019



NEOplus

Trade Mark No. 291496 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 704064 שוויץ מספר: 704064

Dated 26/01/2017 (Section 16) מיום 26/01/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for 
clinical or medical laboratory or medical research 
use, namely in the field of medical testing of human  
samples; Diagnostic preparations for medical 
purposes; Chemical preparations for
analyses in laboratories, for medical or veterinary 
purposes; Biological preparations for medical 
purposes, namely for clinical or medical laboratory or 
medical research  use namely in the field of medical 
testing of human samples; Cultures of
microorganisms for medical and veterinary use

תכשירי רוקחות ווטרינריה לשימוש קליני או מעבדה רפואית או 
מחקר רפואי, דהיינו  בתחום בדיקה רפואית של דגימות של בני 
אדם; תכשירי אבחון למטרות רפואיות; תכשירים  כימיים עבור 
בדיקות במעבדות, למטרות רפואיות או וטרינריות; תכשירים 

ביולוגיים למטרות
רפואיות, דהיינו, לשימוש קליני או מעבדה רפואית או מחקר 

רפואי, דהיינו בתחום בדיקה  רפואית של דגימות של בני אדם; 
תרביות של מיקרואורגניזמים לשימוש רפואי ווטרינרי               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating to medical research, in particular 
in the field of medical testing of human samples; 
Industrial analysis and research services; Scientific 
research for medical purposes; Genetic and 
proteomic research studies of specimens; Providing 
medical and scientific research in the fields of 
oncology, and molecular profiling, genomics and 
proteomics; Conducting clinical trials; Design and 
development of computer hardware and computer 
software. 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותי 
מחקר רפואי, במיוחד בתחום בדיקה רפואית של דגימות של 
בני אדם; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; מחקר מדעי למטרות 
רפואיות; מחקרי גנטיקה ופרוטאומיקה של דגימות; אספקת 
מחקר רפואי ומדעי בתחומי האונקולוגיה, אפיון מולקולרי, 

גנומיקה ופרוטאומיקה; עריכת ניסויים קליניים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת מחשב ותוכנות מחשב.                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 44 סוג: 44

Medical services, In particular medical analysis in 
connection with the treatment of individuals; Medical 
laboratory services; Providing of information in the 
fields of medicine, veterinary medicine and 
pharmacology; Diagnostic, theranostic, prognostic 
and analytical services, including molecular 
diagnostics.

שירותים רפואיים, במיוחד ניתוח רפואי בהקשר לטיפול 
ביחידים; שירותי מעבדה רפואיים; אספקת מידע בתחומי 
רפואה, רפואת וטרינריה ופרמקולוגיה; שירותי אבחון, 

טרנוסטיקה, פרוגנוסטיקה ואנליטיקה, כולל אבחון מולקולרי.     
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/07/2016, No. 015711427 האיחוד האירופי, 29/07/2016, מספר 015711427

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 3930/06/2019



 Owners

Name: Siemens Healthcare GmbH

Address: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 4030/06/2019



WEDO

Trade Mark No. 292683 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: H.H.R TECHNOLOGIES LTD שם: ה.ר.ר טכנולוגיות בע"מ

Address: 4 Hadekel, Magshimim, Israel כתובת : הדקל 4, מגשימים, ישראל

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

advertising services through a platform that allows 
weddings suppliers and service providers offering 
their products and / or services to users; operating an 
online marketplace for sellers and purchasers of 
consumer goods and services in the fields of 
weddings and wedding planning; marketing, 
advertising and promotion services; advertising and 
information distribution services, namely, providing 
advertising space via the global computer network 
and/or mobile applications; all included in class 35.

שירותי פרסום באמצעות פלטפורמה המאפשרת לספקים ונותני 
שירותים לחתונות להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם 

למשתמשים; תפעול שוק מקוון עבור מוכרים ורוכשי סחורות 
ושירותים לצרכן בתחומי חתונות ותכנון חתונה; שירותי שיווק, 
פרסום וקידום מכירות; שירותי פרסום והפצת מידע, שהם, מתן 
מרחב פרסום באמצעות רשת מחשב עולמית ו/או יישומי סלולר; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 38 סוג: 38

Uploading visual media content in real time, including 
text, voice, image, video; providing access to 
databases; providing contact information and links to 
the suppliers and service provider's web sites; 
communication by cellular phones; communications 
by computer terminals; transmission of digital files; 
electronic bulletin boards for registered suppliers and 
sendee providers for transmission of messages 
concerning planning and organization of weeding, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; providing related services and 
related contents, ie, providing access to blogs and 
online calendar in weeding filed; all included in 
category 38.

העלאת תכני מדיה ויזואלית, בזמן אמת, לרבות טקסט, קול, 
תמונה, ווידאו; מתן גישה למאגרי מידע; מתן פרטי התקשרות 
וקישורים לאתרים של ספקים ונותני שירותים; תקשורת על ידי 
טלפונים סלולריים; תקשורת על ידי מסופי מחשב; העברת 
קבצים דיגיטליים; לוחות מודעות אלקטרוניים לספקים ונותני 
שירותים רשומים, עבור העברה של הודעות בכל הנוגע לתכנון 
וארגון חתונה, רשת חברתית, שיתוף תמונות, ושידור של 
דמויות מצולמות; אספקת גישה לבלוגים ויומני רשת בתחום 

החתונות; הנכללים כול□ בסוג 38.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ז סיון תשע"ט - 4130/06/2019



Trade Mark No. 292947 מספר סימן

Application Date 28/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKA DISTRIBUTING CO., LLC

Address: 3000 Pontiac Trail, Commerce Township MI 
48390, U.S.A.

(Michigan, United States LTD LIABILITY COMPANY)

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: 11 סוג: 11

Air deodorizing apparatus in the nature of diffusers 
for aromatherapy for emitting essential oils.

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

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

U.S.A., 01/04/2016, No. 86961663 ארה"ב, 01/04/2016, מספר 86961663

Class: 11 סוג: 11

כ"ז סיון תשע"ט - 4230/06/2019



Trade Mark No. 293297 מספר סימן

Application Date 28/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337415 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 1337415 יפן מספר: 1337415

Dated 28/12/2016 (Section 16) מיום 28/12/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Physician's Seal, LLC

Address: 1100 Holland Drive, Boca Raton FL 33487, 
U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements; nutritional supplements; 
pharmaceutical preparations for use in treating sleep 
disorders; melatonin preparations for pharmaceutical 
purposes; valerian preparations for pharmaceutical 
purposes; over-the-counter pharmaceutical 
preparations for use in treating sleep disorders.

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

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

U.S.A., 13/09/2016, No. 87169253 ארה"ב, 13/09/2016, מספר 87169253

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 4330/06/2019



Trade Mark No. 293564 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1339659 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio/visual and photographic devices; data storage 
devices; television decoders; digital televisions; TV 
sets; television receivers; DMB (digital multimedia 
broadcasting) televisions; remote controls for 
televisions; information technology and audiovisual 
equipment; Internet protocol televisions; 
communications equipment; magnets; replicating 
apparatus; transmitting apparatus for television 
broadcasting; transmitting and receiving apparatus 
for television broadcasting; signal cables for IT, AV 
and telecommunication; software for televisions.

Class: 38 סוג: 38

Provision and rental of telecommunications facilities 
and equipment; broadcasting of television and radio 
programs via cable or wireless networks; television 
broadcasting services; video, audio and television 
streaming services; radio and television 
broadcasting; interactive television and radio 
broadcasting; telephone and mobile telephone 
services; streaming of television over the Internet; 
radio, television and cable broadcasting services; 
computer communication and Internet access; 
broadcasting services; radio and television 
broadcasting, also via cable networks; broadcasting 
of television programs via the Internet; television 
broadcasting; television broadcasting services for 
mobile phones; subscription television broadcasting.

Class: 41 סוג: 41

Provision of radio and television entertainment 
services; production of radio and television 
programmes; audio, film, video and television 
recording services; television viewing guide services; 
entertainment 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, 21/09/2016, No. 30 2016 108 608 גרמניה, 21/09/2016, מספר 608 108 2016 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 4430/06/2019



 Owners

Name: Kartina Digital GmbH

Address: Rheingaustr. 53, 65201 Wiesbaden, Germany

(Germany Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 4530/06/2019



ELYON 

Trade Mark No. 294737 מספר סימן

Application Date 25/05/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oneg Foods, Inc

Address: Winona Ave., Schiller Park 9508, Illinois, 60176, 
U.S.A.

(Illinois Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; cheese; butter. חלב ומוצרי חלב; גבינות; חמאה.                     

כ"ז סיון תשע"ט - 4630/06/2019



Trade Mark No. 294941 מספר סימן

Application Date 01/06/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Flavorings for e-liquid being essential oils; essential 
oils for use in the manufacture of e-liquid; essential 
oils for use in personal aromatherapy regimes;  spray 
filled with essential oil mixture; diffuser filled with 
essential oil mixture;
Essential oil mixture combined in unitary packages

חומרי טעם לנוזלים אלקטרוניים שהינם שמנים אתריים; שמנים 
אתריים לשימוש  בייצור של נוזל אלקטרוני; שמנים אתריים 
לשימוש במשטרי ארומתרפיה אישיים; תרסיס  ממולא 

בתערובת שמן אתרי; מפיץ ניחוח ממולא תערובת שמן אתרי; 
תערובת שמן אתרי  משולבת בחבילות אחת                         
                                                                                    

  

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, electronic vaporizer for 
personal use that emits vapor for treatment of 
cancers, pain disorders, psychiatric disorders, 
nutritional deficiencies, and diseases of the skin, ear, 
nose, throat, cardiovascular, respiratory, metabolic, 
immune, central nervous, endocrine, glandular, 
musculoskeletal, digestive, excretory, and 
reproductive systems..

מכשירים רפואיים, דהיינו, מכשיר אדים אלקטרוני לשימוש אישי 
אשר פולט אדים לטיפול בסרטן, הפרעות כאב, הפרעות 
פסיכיאטריות, ליקויים תזונתיים, ומחלות של העור, האוזן, 

האף, הגרון, הלב וכלי הדם, הנשימה, חילוף החומרים, החיסון, 
מרכז העצבים, אנדוקרין, של הבלוטה, שרירי השלד, מערכת 
העיכול, הפרשות, ומערכות הרבייה.                                     
                                                                                    

                        

Class: 11 סוג: 11

Electrically-powered handheld vaporizers sold empty 
for vaporizing vaporizable  constituents of herbal and 
plant matter for household use; handheld sprays sold 
empty for vaporizing vaporizable constituents of 
herbal and plant matter for creating  an aroma for 
household use; all the above not being smoker’s 
articles

מכשירי אדים נישאים ביד, הנמכרים ריקים, המופעלים 
באמצעות חשמל עבור אידוי  מרכיבים מתאדים של חומר 

עשבוני וצמחי, לשימוש ביתי; תרסיסים נשאים ביד, הנמכרים  
ריקים, עבור אידוי מרכיבים מתאדים של חומר עשבוני וצמחי 

ליצירת ארומה, לשימוש ביתי; כל
המוצרים לעיל שאינם אביזרי עישון.                                     

                                                            

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring vaporizers, 
electronic pens, eliquids, chargers, and storage 
cases; Wholesale store services featuring vaporizers, 
electronic pens, eliquids, chargers, and storage 
cases.       

שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות הכוללות מכשירי אדים, 
עטים אלקטרוניים, נוזלים אלקטרוניים, מטענים, ומארזי אחסון; 

שירותי חנויות סיטונאיות הכוללות מכשירי אדים, עטים 
אלקטרוניים, נוזלים אלקטרוניים, מטענים, ומארזי אחסון.

Class: 42 סוג: 42

Providing information in the field of plant and plant 
extracts research, namely, the interaction between 
combinations of plant extracts and the 
endocannabinoid system.

אספקת מידע בתחום המחקר של צמחים ותמציות צמחים, 
דהיינו, האינטראקציה בין שילובים של תמציות צמחים 

והמערכת האנדוקנבינואידית.                                             
                                                  

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 4730/06/2019



 Owners

Name: GSW Creative Corporation

Address: 1237 7th Street, Santa Monica, CA 90401, 
U.S.A.

(California 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

U.S.A., 01/12/2016, No. 87/254006 ארה"ב, 01/12/2016, מספר 87/254006

Class: 3 סוג: 3

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 4830/06/2019



Trade Mark No. 295007 מספר סימן

Application Date 13/04/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1347620 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302016035287 גרמניה מספר: 302016035287

Dated 21/03/2017 (Section 16) מיום 21/03/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Address: lndustriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, 
Germany

(DE Limited partnership)

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: 7 סוג: 7

Machine parts, namely, ball bearings; machine parts, 
namely, ball screw support bearings; machine parts, 
namely, cylindrical roller bearings; machine parts, 
namely, double direction angular contact thrust ball 
bearings.

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

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

Germany, 15/12/2016, No. 30 2016 035 287 גרמניה, 15/12/2016, מספר 287 035 2016 30

Class: 7 סוג: 7

כ"ז סיון תשע"ט - 4930/06/2019



Trade Mark No. 295446 מספר סימן

Application Date 14/06/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, monitors, computer programs 
for sharing and managing cars and other 
transportation vehicles, computers, car and audio 
systems - multimedia, audio interfaces, computer 
interfaces, vehicle navigation system (computer 
card), transmitter system (telecommunications), 
global positioning system (GPS), audio and video 
receivers, transmitters (telecommunication), 
programs for computer operating system; all included 
in class 9.

חומרת מחשב, מוניטורים, תוכניות מחשב לשיתוף וניהול 
רכבים וכלי תחבורה אחרים, מחשבים, מערכות שמע - 

מולטימדיה, ממשקי אודיו, ממשקים למחשבים, מערכת ניווט 
לכלי רכב (כרטיס מחשב), מערכת שידור (טלקומוניקציה), 
מערכת מיקום גלובליות (ג'י.פי.אס), מקלטי שמע וידאו, 

משדרים (טלקומוניקציה) תוכניות למערכת הפעלה למחשב; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה; הנכללים כולם בסוג 12.     
                                

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter; photographs; 
stationery; office requisites (except furniture); all 
included in class 16.

נייר וקרטון; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; צרכי משרד 
(למעט רהיטים); הנכללים כולם בסוג 16.                             

                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

Class: 38 סוג: 38

Communication services through computer terminals 
for the purpose of locating vehicles and other means 
of transportation (in radio communications, telephone 
and wireless means of transmission), data streaming; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת באמצעות מסופי מחשב; שירותי תקשורת 
באמצעות מסופי מחשב״ כדלקמן, שירותי תקשורת באמצעות 

מסופי מחשב לצורכי איתור רכבים וכלי תחבורה אחרים 
(בתקשורת רדיו, טלפון ואמצעי שידור אלחוטיים); הזרמת 

נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.                   

כ"ז סיון תשע"ט - 5030/06/2019



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

the phrase "Autotel" (in Hebrew), while the phrase 
"Tel" appears below the phrase "Auto"". On the right 
side to the Hebrew phrasing there is a rounded arrow 
facing down and clockwise. Inside the Hebrew 
letters, there are lines and dotted lines in different 
colors. The Hebrew phrasing and the arrow are on a 
dark background. Underneath the Hebrew phrasing 
the phrases "AUTO" and "TEL" (in capital letters) 
appear in different colors on a dark background 
framed with horizontal rectangle.

הכיתוב "אוטותל" בעברית כשהאותיות "תל" מצויות מתחת 
לאותיות "אוטו". מימין לכיתוב בעברית מצוי חץ מעוגל הפונה 
בכיוון השעון כלפי מטה. בתוך האותיות בעברית מצויים קווים 
וקווקווים בצבעים שונים. הכיתוב בעברית והחץ הם על רקע 
כהה. מתחת לכיתוב בעברית מצוי צירוף המילים באותיות 
גדולות באנגלית "אוטו" ו-"תל" בצבעים שונים על רקע כהה 

ממוסגר במלבן אופקי

Ownersבעלים

Name: The Tel Aviv - Yafo Economic Development 
Authority Ltd.

שם: הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ

Address: Kiryat Atidim (Building No. 2), P.O.B. 58186, Tel 
Aviv - Yafo, 61580, Israel

כתובת : קריית עתידים (בניין מס' 2), ת.ד. 58186, תל אביב-יפו, 
61580, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Vilozny, Adv.

Address: 89 Medinat Ha'yudim, P.O.B. 4026, Herzeliya 
Pituach, 4614001, Israel

שם: עופר וילוז'ני, עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 
4614001, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware, which include means of digital storage of 
information and data, and their monitoring via remote 
access, update of computer software, computer 
programming, design of computer system; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תובנת וחומרת מחשב הכוללות אמצעים 
לאחסנה דיגיטלית של מידע ונתונים וניטורם באמצעות גישה 
מרחוק,עדכון תובנת מחשב, תיבנות מחשבים, תכנון מערבת 
מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                                         
                                                                                    

                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 5130/06/2019



אוטותל
autotel

Trade Mark No. 295447 מספר סימן

Application Date 14/06/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, monitors, computer programs 
for sharing and managing cars and other 
transportation vehicles, computers, car and audio 
systems - multimedia, audio interfaces, computer 
interfaces, vehicle navigation system (computer 
card), transmitter system (telecommunications), 
global positioning system (GPS), audio and video 
receivers, transmitters (telecommunication), 
programs for computer operating system. 

חומרת מחשב, מוניטורים, תוכניות מחשב לשיתוף וניהול 
רכבים וכלי תחבורה אחרים, מחשבים, מכונית ומערכות שמע - 
מולטימדיה, ממשקי אודיו, ממשקים למחשבים, מערכת ניווט 
לכלי רכב (כרטיס מחשב), מערכת שידור (טלקומוניקציה), 

מערכת מיקום גלובליות (GPS), מקלטי שמע וידאו, משדרים 
(טלקומוניקציה) תוכניות למערכת הפעלה למחשב.                  
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה; הנכללים כולם בסוג 12.     
                                

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter;  stationery;  
office requisites (except furniture); i; all included in 
class 16.

נייר וקרטון; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; צרכי משרד 
(למעט רהיטים); הנכללים כולם בסוג 16.                             

                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

Class: 38 סוג: 38

Communication services through computer terminals 
for the purpose of locating vehicles and other means 
of transportation (in radio communications, telephone 
and wireless means of transmission), data streaming; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת באמצעות מסופי מחשב לצורכי איתור רבבים 
ובלי תחבורה אחרים (בתקשורת רדיו,טלפון ואמצעי שידור 

אלחוטיים); הזרמת נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.               
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware, which include means of digital storage of 
information and data, and their monitoring via remote 
access, update of computer software, computer 
programming, design of computer system; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תובנת וחומרת מחשב הכוללות אמצעים 
לאחסנה דיגיטלית של מידע ונתונים וניטורם באמצעות גישה 
מרחוק,עדכון תובנת מחשב, תיבנות מחשבים, תכנון מערבת 
מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                                         
                                                                                    

                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 5230/06/2019



Ownersבעלים

Name: The Tel Aviv - Yafo Economic Development 
Authority Ltd.

שם: הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ

Address: Kiryat Atidim (Building No. 2), P.O.B. 58186, Tel 
Aviv - Yafo, 61580, Israel

כתובת : קריית עתידים (בניין מס' 2), ת.ד. 58186, תל אביב-יפו, 
61580, ישראל

חברה פרטית

שם: עיריית תל אביב-יפו

כתובת : אבן גבירול 69, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Vilozny, Adv.

Address: 89 Medinat Ha'yudim, P.O.B. 4026, Herzeliya 
Pituach, 4614001, Israel

שם: עופר וילוז'ני, עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 
4614001, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 5330/06/2019



STING

Trade Mark No. 295798 מספר סימן

Application Date 26/06/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for recording, transmission or reproduction of 
sound, images and data and parts thereof; records 
audio and visual; data processing apparatus and 
programs; programs for recording, transmission or 
reproduction of information and data; software for 
transmission or reproduction of information and data 
regarding television services over the internet ; all 
included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה, השמעה והצגה או שיחזור של קול, 
חזותי ונתונים, וחלקי ההתקנים הנכללים בסוג 9 ; הקלטות קול 
וחוזי; התקני ותוכנה לעיבוד נתונים; תוכנות להקלטה, העברה, 
השמעה והצגה מידע ונתונים; תוכנות מחשב להעברת מידע 

ונתונים בקשר
עם שירותי טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט ; כולם נכללים 

בסוג 9 .                                                                         
                                                                                    

                                                                        

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games adapted for television screen; 
Multiplayer games; Brain teasers games, Adventure 
games, Action games, Strategy games, Card games, 
Sports games, Shooting games, Racing games, 
Simulation games, Educational games, Games for 
children, Games for teens, Adult games, Fighting 
games, Trivia games, Role-playing games, Animals 
related games; All included in class 28 .

התקני משחק המשוחקים ומתאימים לשימוש על גבי מסך 
טלוויזיה; משחקים רבי משתתפים; משחקי מחשבה, משחקי 
הרפתקאות, משחקי פעולה, משחקי אסטרטגיה, משחקי 

קלפים, משחקי ספורט, משחקי יריות, משחקי מרוצים, משחקי 
הדמיה, מחשקים חינוכיים,

משחקים לגיל הרך, משחקים לנוער, משחקים למבוגרים, 
משחקי לחימה, משחקי טריוויה, משחקי תפקידים, משחקי 

חיות; כולם נכללים בסוג 28.                                               
                                  

Class: 38 סוג: 38

Communications services via the Internet, including, 
but not only television, radio, internet, telephony, fax, 
telex, telegraph services; gathering and transmission 
of information and messages in connection with 
telecommunications; voice, text, visual, data and 
images transmission services; services for the 
transmission, storage and processing of data and of 
information via electronic and computerized means; 
wireless paging, teleprinter, e-mail services ; 
transmission and display of information s over the 
internet displayed on TV screen; broadcast and 
transmission of radio and television programs; 
information and consultation services in connection 
with remote communications and transmission; 
renting, hiring and leasing of communications 
devices; all included in class 38. 

שירותי תקשורת המועברים על גבי רשת האינטרנט, לרבות, 
אך לא רק, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט וטלפוניה, פקסימיליה, 

טלקס, מברקה, איסוף והעברת מידע והודעות בקשר לשירותי 
התקשורת; שירותי העברת קול, טקסטים, חוזי, נתונים ודמויות; 

שירותים להעברת,
לאחסון ולעיבוד נתונים ושל מידע באמצעים אלקטרוניים 
ומחשבים; שירותי איתורית אלחוטיים, טלפרינטר, דואר 
אלקטרוני; העברה או הצגה של אינפורמציה על גבי רשת 
האינטרנט המוצג על גבי צג הטלוויזיה; שירותים לשידור או 

העברה של תכניות רדיו
וטלוויזיה; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לתקשורת רחק ושידור; 
שירותי שכירה, השכרה והחכרה של התקני תקשורת; כולם 

נכללים בסוג 38                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 41 סוג: 41

Production of radio and television programs; 
entertainment services, including interactive 
entertainment services and including entertainment 
services through multimedia applications via 
communications network; games over the Internet; all 
included in class 41.

הפקת תכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי בידור לרבות שירותי 
בידור אינטראקטיביים ולרבות שירותי בידור באמצעות 

מולטימדיה ברשת תקשורת; משחקים על גבי רשת האינטרנט 
כולם נכללים בסוג 41.                                                       
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 5430/06/2019



Ownersבעלים

Name: D.B.S. Satellite Services (1998) Ltd. שם: די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ

Address: 6 Hayozma Street, Kfar Saba, Israel כתובת : רחוב היוזמה 6, כפר סבא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 5530/06/2019



STINGTV

Trade Mark No. 295799 מספר סימן

Application Date 26/06/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for recording, transmission or reproduction of 
sound, images and data and parts thereof; records 
audio and visual; data processing apparatus and 
programs; programs for recording, transmission or 
reproduction of information and data; software for 
transmission or reproduction of information and data 
regarding television services over the internet ; all 
included in class 9

התקנים להקלטה, העברה, השמעה והצגה או שיחזור של קול, 
חזותי ונתונים, וחלקי  ההתקנים הנכללים בסוג 9 ; הקלטות קול 
וחוזי; התקני ותוכנה לעיבוד נתונים; תוכנות  להקלטה, העברה, 
השמעה והצגה מידע ונתונים; תוכנות מחשב להעברת מידע 

ונתונים בקשר
עם שירותי טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט ; כולם נכללים 

בסוג 9 .                                                                          
                                                                                    

                  

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games adapted for television screen; 
Multiplayer games; Brain teasers games, Adventure 
games, Action games, Strategy games, Card games, 
Sports games, Shooting games, Racing games, 
Simulation games, Educational games, Games for 
children, Games for teens, Adult games, Fighting 
games, Trivia games, Role-playing games, Animals 
related games; All included in class 28 .

התקני משחק המשוחקים ומתאימים לשימוש על גבי מסך 
טלוויזיה; משחקים רבי  משתתפים; משחקי מחשבה, משחקי 
הרפתקאות, משחקי פעולה, משחקי אסטרטגיה, משחקי  

קלפים, משחקי ספורט, משחקי יריות, משחקי מרוצים, משחקי 
הדמיה, מחשקים חינוכיים,

משחקים לגיל הרך, משחקים לנוער, משחקים למבוגרים, 
משחקי לחימה, משחקי טריוויה,  משחקי תפקידים, משחקי 

חיות; כולם נכללים בסוג 28.                                              
                          

Class: 38 סוג: 38

Communications services via the Internet, including, 
but not only television, radio, internet, telephony, fax, 
telex, telegraph services; gathering and transmission 
of information and messages in connection with 
telecommunications; voice, text, visual, data and 
images transmission services; services for the 
transmission, storage and processing of data and of 
information via electronic and computerized means; 
wireless paging, teleprinter, e-mail services ; 
transmission and display of information s over the 
internet displayed on TV screen; broadcast and 
transmission of radio and television programs; 
information and consultation services in connection 
with remote communications and transmission; 
renting, hiring and leasing of communications 
devices; all included in class 38. 

שירותי תקשורת המועברים על גבי רשת האינטרנט, לרבות, 
אך לא רק, טלוויזיה, רדיו,  אינטרנט וטלפוניה, פקסימיליה, 

טלקס, מברקה, איסוף והעברת מידע והודעות בקשר  לשירותי 
התקשורת; שירותי העברת קול, טקסטים, חוזי, נתונים ודמויות; 

שירותים להעברת,
לאחסון ולעיבוד נתונים ושל מידע באמצעים אלקטרוניים 
ומחשבים; שירותי איתורית  אלחוטיים, טלפרינטר, דואר 
אלקטרוני; העברה או הצגה של אינפורמציה על גבי רשת  
האינטרנט המוצג על גבי צג הטלוויזיה; שירותים לשידור או 

העברה של תכניות רדיו
וטלוויזיה; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לתקשורת רחק ושידור; 
שירותי שכירה, השכרה  והחכרה של התקני תקשורת; כולם 
נכללים בסוג 38                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 41 סוג: 41

Production of radio and television programs; 
entertainment services, including interactive 
entertainment services and including entertainment 
services through multimedia applications via 
communications network; games over the Internet; all 
included in class 41.

הפקת תוכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי בידור לרבות שירותי 
בידור אינטראקטיביים ולרבות שירותי בידור באמצעות 

מולטימדיה ברשת תקשורת; משחקים על גבי רשת האינטרנט 
כולם נכללים בסוג 41                                                       
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 5630/06/2019



Ownersבעלים

Name: D.B.S. Satellite Services (1998) Ltd. שם: די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ

Address: 6 Hayozma Street, Kfar Saba, Israel כתובת : רחוב היוזמה 6, כפר סבא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 5730/06/2019



LUCKY

Trade Mark No. 296304 מספר סימן

Application Date 12/07/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Address: 33 Avenue Hoche, PARIS, 75008, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes products, make up products, cosmetics 
products.

מוצרי בישום, מוצרי איפור, מוצרי קוסמטיקה.                         
      

Class: 4 סוג: 4

Candles, perfumed candles. נרות, נרות מבושמים.               

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

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

France, 28/02/2017, No. 174341869 צרפת, 28/02/2017, מספר 174341869

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

כ"ז סיון תשע"ט - 5830/06/2019



קליל באוהאוס

Trade Mark No. 296703 מספר סימן

Application Date 24/07/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, 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: 6 סוג: 6

Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
sets, namely, windows, doors, metal handles, screen 
walls, blinds, shades, rails, internal partitions and 
parts and accessories thereof that are included in 
class 06.

חומרי בנייה ממתכת; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פרופילים 
ממתכת; פרופילים מאלומיניום; מערכות אלומיניום, דהיינו, 

חלונות, דלתות, ידיות ממתכת, קירות מסך, תריסים, הצללות, 
מעקות, מחיצות פנים וחלקים ואביזרים נלווים עבורם הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

          

כ"ז סיון תשע"ט - 5930/06/2019



RFAL

Trade Mark No. 296944 מספר סימן

Application Date 03/08/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INMODE LTD שם: אינמוד בע"מ

Address: Tabor Building,Sha’ar Yokneam, P.O.B. 330, 
Yoqne'am Illit, 20692, Israel

כתובת : בניין תבור, שער יקנעם, ת.ד. 330, יקנעם עלית, 
20692, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Minimal invasive surgical cosmetic equipment, 
platforms, workstation, applicators and instruments 
for body and facial tightening, contouring and skin 
contraction.

ציוד, פלטפורמות, עמדות עבודה, מטושים ומכשירים לטיפולים 
כירורגיים קוסמטיים בחדירה מינימלית להידוק הגוף והפנים, 
מתאר וצמצום העור.                                                         

              

Class: 44 סוג: 44

Medical and aesthetic treatment services; cosmetic 
medical treatment services; minimal invasive surgical 
cosmetic treatment services; body and facial 
tightening treatment services; contouring treatment 
services; skin contraction treatment services.

שירותי טיפולים רפואיים ואסתטיים; שירותי טיפולים רפואיים 
קוסמטיים; שירותי טיפולים כירורגיים קוסמטיים בחדירה 

מינימלית; שירותי טיפולי הידוק הגוף והפנים; שירותי טיפולי 
מתאר/עיצוב; שירותי טיפול כיווץ העור.                                 

                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 6030/06/2019



Trade Mark No. 297145 מספר סימן

Application Date 09/08/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shaul Tobali שם: שאול טובלי

Address: Havatzelet 15, P.O.B. 368, Ramla, 7210301, 
Israel

כתובת : חבצלת 15, ת.ד. 368, רמלה, 7210301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                         
      

כ"ז סיון תשע"ט - 6130/06/2019



RES-Q-LATOR

Trade Mark No. 297151 מספר סימן

Application Date 10/08/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NITZANIM 88 LTD שם: ניצנים 88 בע"מ

Address: Giv'at Hen, Israel כתובת : גבעת חן, ת.ד. 125, גבעת ח'ן, 4390500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri intellectual property patent Attorneys & 
Law Office

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

שם: אליעזרי קניין רוחני עורכי פטנטים ועו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

rescue training equipment for rescue of rubble 
victims, namely , simulators that include: rescue 
training stations, auxiliary training equipment for the 
stations, namely, equipment for cutting, breaking, 
lifting and supporting combined with the stations for 
training rescuing the dummies from the concrete 
plates, equipment for lifting, placing, deploying and 
collapsing the stations, the auxiliary equipment and 
the plates.

ציוד הדרכה לאימון חילוץ קורבנות הריסה, דהיינו, סימולטורים 
הכוללים: עמדות אימון הצלה, ציוד עזר לעמדות אימון ההצלה, 

דהיינו, פלטות בטון המותאמות לעמדות, בובות המדמות 
קורבנות לכודים, ציוד חיתוך, שבירה, הרמה ותמיכה המשולב 
בעמדות לשם אימון חילוץ הבובות מהפלטות, אמצעי הנפת, 

הנחת, פריסת וקיפול העמדות, ציוד העזר והפלטות.               
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 6230/06/2019



Trade Mark No. 297319 מספר סימן

Application Date 16/08/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black, yellow, white

הסימן מוגבל לצבעים אדום, שחור, צהוב, לבן הנראים בסימן.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו 
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח 

האנגלי.

Ownersבעלים

Name: MX Toys Ltd שם: אמ. אקס. טוייס בע"מ

Address: Beit El 40, P.O.B. 697, Kokhav Yair, 44864, 
Hasharon, Israel

כתובת : בית אל 40, ת.ד. 697, כוכב יאיר, 44864, ישראל

אמ. אקס. טוייס בע"מ

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: 12 סוג: 12

Motorized vehicles;four wheels motorized vehicles; 
two wheels motorized vehicles;  electric vehicles; all 
terrain vehicles; motorcycles; kart vehicles; trailers 
for vehicles;  tow bars for trailers; tires for vehicles 
and for off road vehicles; vehicle and off road  
vehicles parts and fittings, all included in class 12.

רכב ממונעים; כלי רכב ממונעים ארבע גלגליים; כלי רכב 
ממונעים דו גלגליים; כלי  רכב חשמליים; טרקטורונים; 

אופנועים; רכבי קארטינג; רכבי שטח; נגררים לכלי תחבורה; ווי  
גרירה עבור נגררים; צמיגים עבור כלי רכב ועבור כלי רכב 

שטח; אביזרים וחלקי חילוף לכלי רכב,
 שטח ופנאי, הנכללים בסוג  12.                                          

                                              

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

Toy vehicles, namely cars, all terrain vehicles, 
motorcycles and kart vehicles; parts and  accessories 
for toy vehicles; Scale model vehicles; remote-
controlled toy vehicles;toy  helmets; All included in 
class 28

כלי רכב למשחק, שהם מכוניות, טרקטורונים, אופנועים 
וקארטינג; חלקים ואביזרים   לכלי רכב למשחק; מכוניות בשלט 
רחוק; קסדות צעצוע; הנכללים כולם בסוג  28                       
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Trade Mark No. 297532 מספר סימן

Application Date 23/08/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Q Plus Foods Co., Ltd.

Address: 199 Moo 8, Tambol Bua Pak Tha, Ampher 
Banglen, Nakhon Pathom Province, 73130, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dehydrate vegetables; Vegetables, dried; 
Vegetables, preserved.

ירקות מיובשים; ירקות יבשים; ירקות משומרים.                     
                      

Class: 30 סוג: 30

Thai spices mixture for cooking, thai sauces mixture 
for cooking, ingredients for cooking food containing 
noodles, rice, pasta, couscous, other flour-made 
products; all included in Class 30.

תערובת תבלינים תאילנדיים לבישול  תערובת רטבים 
תאילנדים לבישול, רכיבים  לבישול מזון המכילים נודלס, אורז, 

פסטה,   קוסקוס, מוצרים אחרים העשויים מקמח;  כולם 
נכללים בסוג 30                                               
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K-TRON

Trade Mark No. 297819 מספר סימן

Application Date 31/08/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: K-Tron Technologies Inc., 

Address: 590 Woodbury Glassboro Road, Sewell, New 
Jersey 08080, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, namely, material conveyors; material 
handling machines in the nature of bulk material 
feeders, blenders, loaders and refillers; continuous 
and batch feeding systems; industrial agitators; 
mixers; conveying equipment, namely, blowers; 
cyclone separators; particle filters; industrial drying 
machines for use with bulk materials; rotary valves 
for use with material handling systems; structural and 
replacement parts for the foregoing goods

מכונות, קרי, מסועי חומר; מכונות לטיפול בחומר, המהוות מזיני 
 חומר בתפזורת, בלנדרים, מעמיסים וממלאים; מערכות הזנה 
רציפה  ובמצבור; מבחשים תעשייתיים; מיקסרים; ציוד שינוע, 
קרי,  מפוחים; מפרידי ציקלון; מסנני חלקיקים; מכונות ייבוש 

תעשייתיות  לשימוש בחומרים בתפזורת; שסתומים מסתובבים 
לשימוש במערכות  טיפול בחומרים; חלקי בניה וחילוף למוצרים 
הנ"ל.                                                                              
                                                                                    

                                                              

Class: 9 סוג: 9

Electrical controllers for material handling machines; 
flow meters; conveyor belt mass/rate meters; 
conveyor belt scales; acoustic controllers; digital 
electronic scales; load cells for measuring mass, 
weight or force; weight feeders, namely, weighing 
scales, weigh-belt feeders, namely, weighing belts for 
feeding and measuring weight of material in powder 
or granule form; structural and replacement parts for 
the foregoing goods

בקרי חשמל למכונות לטיפול בחומרים; מדי זרימה; מדי שיעור  
מסה/קצב לחגורות מסוע; מאזניים לחגורות מסוע; בקרי  
אקוסטיקה; מאזניים אלקטרוניים דיגיטליים; תאי עומס

למדידת מסה, משקל או כוח; מזיני שקילה, קרי, מאזני שקילה, 
  מזיני חגורות שקילה, קרי, רצועות שקילה להזנה ומדידת 
משקל  של חומר בצורת אבקה או גרגר; חלקי בניה וחילוף 

למוצרים  הנ"ל.                                                               
                                                                                    

                                                        

Class: 11 סוג: 11

Industrial drying machines for the drying of bulk 
materials, namely, forage, chemicals and plastic 
granules; structural and replacement parts for the 
foregoing goods 

מכונות ייבוש תעשייתיים עבור ייבוש של חומרים בתפזורת,   
כלומר, מספוא, כימיקלים וגרגרי פלסטיק; חלקי בניה וחילוף  
למוצרים הנ"ל.                                                                 
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Trade Mark No. 297905 מספר סימן

Application Date 14/08/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1270959 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and electronic equipment, namely, 
computer hardware; computer hardware for use with 
mobile phone and computer tablet applications; 
computer peripherals, namely, keyboards, mice, 
trackballs and wireless electronic controllers all for 
use with consumer electronic equipment; decoding 
boxes, set top boxes; computer software for 
classifying, transmitting, receiving, processing, 
reading and watching, and controlling applications, 
texts, electronic data, images, audio and video files; 
computer software for reproducing, processing and 
streaming audio, video and multimedia content and 
for audio calling, video calling and remote 
collaborating; computer software for controlling the 
operation of audio and video apparatus and for 
viewing, searching and/or reading sound, video, 
television, films, photographs and other digital 
images and other multimedia content; computer 
game programs; computer software for multimedia 
sharing, media-share computer software for 
computers; digital electronic apparatus for recording, 
classifying, transmitting, receiving, processing, 
reading and viewing, and examining texts, data, 
images, audio and video files, namely, computer 
software and computer hardware; video game control 
devices, namely, headsets, keyboards and mice all 
for use with computer and video game console 
platforms; wireless mice, keyboards, and remote 
controls for use with televisions, computers, and set-
top boxes; computer cursor control devices, namely, 
digitizer tablets, light pens, and trackballs; touch 
pads; electronic drawing and sketching boards; 
electronic whiteboards; computer keyboard 
controllers; video devices, namely, software and 
hardware for audio and video enhancement sold as 
an integral part of web cameras and video cameras; 
digital cameras and web cameras; wearable 
cameras, mobile cameras, security cameras; audio 
and sound system devices, namely, audio speakers, 
mobile speakers, wireless speakers, headsets, 
headphones, earbuds and microphones; audio 
conduit, amplification and monitoring units; acoustic 
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separation units; audio mixers; telephony equipment, 
namely, headsets, headphones, earbuds and 
microphones for use with computers and telephones, 
telephones, mobile phones, videophones; video-
conferencing equipment, namely, video-conferencing 
cameras, speakerphones, computer monitors, 
televisions, and other audio-visual components; 
digital writing systems for computers and mobile 
phones primarily composed of digital light pen and 
computer software; remote controls for controlling 
TVs, video players, video recorders, stereos, 
speakers, amplifiers, entertainment systems, home 
lighting systems, personal computers; protective 
cases for computer peripherals; protective cases for 
mobile phones, battery charging cases for mobile 
phones, car dashboard mounts for mobile phones; 
mobile phone accessories; keyboards for mobile 
phones; mobile keyboards and control devices for 
mobile platforms; protective cases for tablet 
computers; keyboards for tablet computers; computer 
peripherals for accessing and transmitting data and 
content among consumer electronics devices, 
televisions, and displays; computer peripherals for 
digital watches; computer software and computer 
programs for use in connection with providing an 
interface between a computer and a peripheral 
device; computer software and computer programs 
for manipulating and controlling images from web 
cameras and digital cameras; computer software and 
computer programs for producing sound; computer 
software and computer programs for handwriting and 
character recognition; computer software and 
computer programs for use in connection with 
electronic transmission of video, audio and data 
across local area, wide area and global computer 
networks; remote control devices for home 
automation and control of sensors, locks, switches, 
lights, radios, televisions, stereos, audio-visual 
equipment, household appliances, window coverings, 
climate control, and other home electronics; 
downloadable software for programming a remote 
control for sensors, locks, switches, radios, 
television, stereos, audio-visual equipment, 
household appliances, window coverings, climate 
control, lighting and other home electronics; 
computer monitors; audio, video and radio 
transmitters; audio, video and radio receivers; stereo 
tuners and radio signal tuners; audio and video 
recorders; audio and video players, namely, CD, 
DVD and Mp3 players; radios; microphones; wireless 
presenters in the nature of wireless remote pointers; 
notebook computer stands; notebook computer 
docking stations; computer docking stations; number 
keypads, namely, number keypads on computer 
keyboards; battery packs; electric and electronic 
cables; wearable electronics to measure fitness, self-
improvement and data-gathering; electronic 
temperature sensors; lighting control systems 
comprised of motion sensors for security lights and 
computer hardware and software for use in activating 
and deactivating electrical lights; and electronic 
instruction manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods.
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 Owners

Name: Logitech International S.A.

Address: Les Châtagnis, CH-1143 Apples, Switzerland

(Switzerland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 28 סוג: 28

Video game control devices, namely, remote 
controls, joysticks, video game steering wheels, all 
for use with computer and video game console 
platforms; computer peripherals, namely, controllers 
and gamepads for mobile gaming.
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Trade Mark No. 297911 מספר סימן

Application Date 19/07/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1331407 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; marine oil; fuels, including 
motor spirit, and illuminants; benzine; gasoline; 
producer gas; solidified gases [fuel]; oil-gas; fuel gas; 
gas for lighting; fuel; additives, non-chemical, to 
motor fuel; cutting fluids; industrial grease; lubricating 
oil; industrial oil; motor oil; lubricating grease; 
petroleum, raw or refined; diesel oil; biodiesel oil; 
biodiesel fuel; fuel for motor vehicles; aviation fuel; jet 
fuel; jet biofuel; crude oil; raw oil; refined oil; base oil; 
synthetic oil; mineral oil; heating oil; light oil; 
automotive greases; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; benzene; benzol; wood 
briquettes; combustible briquettes; petroleum jelly for 
industrial purposes; wax [raw material]; ozocerite 
[ozokerite]; illuminating wax; industrial wax; belting 
wax; carnauba wax; beeswax; firewood; paper spills 
for lighting; fish oil, not edible; illuminating grease; 
grease for leather; grease for footwear; tallow; 
kerosene; coke; xylene; xylol; ligroin; wood spills for 
lighting; mazut; fuel oil; oils for paints; oils for 
releasing form work [building]; oil for the preservation 
of masonry; oil for the preservation of leather; textile 
oil; moistening oil; coal tar oil; coal naphtha; castor oil 
for industrial purposes; bone oil for industrial 
purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants; 
naphtha; nightlights [candles]; oleine; paraffin; dust 
removing preparations; soya bean oil preparations for 
non-stick treatment of cooking utensils; non-slipping 
preparations for belts; coal dust [fuel]; firelighters; 
perfumed candles; Christmas tree candles; candles; 
grease for arms [weapons]; grease for belts; 
vaporized fuel mixtures; dust binding compositions 
for sweeping; dust laying compositions; alcohol [fuel]; 
methylated spirit; stearine; lighting fuel; mineral fuel; 
carburants; fuel with an alcoholic base; peat [fuel]; 
peat briquettes [fuel]; tinder; lignite; charcoal [fuel]; 
coal; coal briquettes; lamp wicks; wicks for candles; 
ceresine; electrical energy; ethanol [fuel]; petroleum 
ether; liquefied petroleum gas; liquefied natural gas; 
sunflower oil for industrial purposes; lanolin; candles 
and wicks for lighting; anthracite; lubricating oils and 
greases.

Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
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commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of 
advertising space; account auditing; employment 
agency services; computerized file management; 
book-keeping; invoicing; demonstration of goods; 
opinion polling; market studies; business information; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; business investigations; 
business research; marketing research; personnel 
recruitment; business organization consultancy; 
business management consultancy; personnel 
management consultancy; professional business 
consultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing; business management of performing 
artists; business management of sports people; news 
clipping services; updating of advertising material; 
word processing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; arranging 
newspaper subscriptions for others; organization of 
fashion shows for promotional purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; 
sponsorship search; commercial or industrial 
management assistance; economic forecasting; 
auctioneering; production of advertising films; office 
machines and equipment rental; rental of advertising 
time on communication media; publicity material 
rental; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; publication of publicity texts; 
radio advertising; bill-posting; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; writing of publicity texts; advertising; on-
line advertising on a computer network; advertising 
by mail order; television advertising; document 
reproduction; compilation of statistics; compilation of 
information into computer databases; business 
inquiries; systemization of information into computer 
databases; advisory services for business 
management; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; telemarketing services; 
psychological testing for the selection of personnel; 
business management of hotels; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; administrative processing of 
purchase orders; public relations; modelling for 
advertising or sales promotion; typing; relocation 
services for businesses; price comparison services; 
secretarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services 
[business assistance]; telephone answering for 
unavailable subscribers; photocopying services; 
business efficiency expert services; copywriting; 
business management assistance; sales promotions 
at point of purchase or sale, for others; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; business management and organization 
consultancy; transcription of communications [office 
functions]; advertising of goods and services in oil 
and gas industry and energy sector; business 
management in the oil and gas industry and energy 
sector; business administration in oil and gas industry 
and energy sector; demonstration of goods in oil and 
gas industry and energy sector; business consultancy 
in oil and gas industry and energy sector; 
presentation of goods and services in oil and gas 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray, yellow, brown and blue.

The mark consists of a verbal and figurative 
elements; verbal element «OCEAN» is presented in 
standard font in black color; figurative element 
represents a rectangular gray label with two 
horizontal blue stripes and a pattern consisting of 
elongated diagonal elements of different size and 
colors (i.e. gray, yellow, brown, blue).

 Owners

Name: Public Joint Stock Company Gazprom neft

Address: Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST PETERSBURG, 
Russian Federation

(Russian Federation Public Joint Stock Company)

industry and energy sector on communication media, 
for retail and wholesale purposes; sales promotion of 
goods and services in oil and gas industry and 
energy sector for others; sales promotion of goods 
and services belonging to class 04 for others; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services in oil and gas industry and energy 
sector for other businesses]; retail and wholesale of 
fuel, diesel oil, diesel fuel, biodiesel oil, biodiesel fuel, 
fuel for motor vehicles, aviation fuel, jet fuel, jet 
biofuel, industrial oils and greases, lubricants, marine 
oil, motor oil, base oil, crude oil, lubricating oil, 
synthetic oil, mineral oil, gasoline, heating oil, oil fuel, 
transmission oil, light oil, automobile lubricants.
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AMERICAN AIRLINES

Trade Mark No. 298037 מספר סימן

Application Date 10/09/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2044549 ממלכה מאוחדת מספר: 2044549

Dated 14/11/1995 (Section 16) מיום 14/11/1995 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Airlines, Inc.

Address: 4333 Amon Carter Boulevard, 76155 Fort 
Worth, Texas, U.S.A.

(a Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; Scale model airplanes; 
scale model vehicles; plush toys; dolls, dolls’ clothes; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים, צעצועים ומוצרי שעשוע; מודלים של מטוסים; מודלים 
של כלי רכב; צעצועים רכים; בובות, בגדי בובות; קלפי משחק; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                 

Class: 35 סוג: 35

Customer club services for commercial, promotional 
and/or advertising purposes; all included in class 35. 

שירותי מועדון לקוחות עבור קידום מסחרי, ו/או למטרות 
פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.                                          

            

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; Providing lounge facilities; providing 
accommodation reservation services; bar services; 
bistro services; café services, catering; coffee shop 
services; providing event facilities and temporary 
office and meeting facilities; restaurant services; 
snack bar services; club services for the provision of 
food and drink; providing conference rooms; 
provision of conference facilities; rental of conference 
rooms; private members drinking and dining club 
services; travel agency services for booking 
restaurants and hotels; hotel services;  Food and 
drink catering; providing conference room facilities  
Providing hotel reservation and coordination services 
for others;  all included in class 43.

שירותי אספקת מזון ושתיה; אירוח זמני; אספקת שירותי 
טרקלין; אספקת שירותי הזמנת מקום לינה; שירותי בר; שירותי 
ביסטרו; שירותי בתי קפה, קייטרינג; שירותי בתי קפה; אספקת 
שירותי אירועים ומתקני משרד וישיבות זמניים; שירותי מסעדה; 

שירותי בר חטיפים; שירותי מועדון לאספקת אוכל ושתיה; 
אספקת חדרי ועידה; אספקת מתקני ועידה; השכרת חדרי 

ועידה; שירותי אוכל שתייה במועדון לחברים פרטיים; שירותי 
סוכנות נסיעות עבור הזמנת מסעדות ומלונות;  שירותי מלונות;  

קיטטרינג של אוכל ושתיה; אספקת מתקני חדר ישיבות; 
אספקת שירותי הזמנת מלון ותיאום עבור אחרים;  הנכללים 

כולם בסוג 43.                                                                 
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Trade Mark No. 298100 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1363833 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 016416621 האיחוד האירופי מספר: 016416621

Dated 26/06/2017 (Section 16) מיום 26/06/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Enterprise Holdings, Inc.

Address: Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9FB, 
United Kingdom

(Missouri, United States of America 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: 35 סוג: 35

Vehicle dealership services; vehicle fleet 
management services, being business management 
and administration services relating to vehicles and 
vehicle fleets; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional 
and/or advertising purposes.

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rental and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing 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, 28/02/2017, No. 016416621 האיחוד האירופי, 28/02/2017, מספר 016416621

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39
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Trade Mark No. 298347 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1365229 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radio and communications apparatus, 
telecommunications apparatus and apparatus for 
navigation, position-finding and locating; transmitters; 
transceivers; electrical receivers; antennas; electrical 
sensor; control and checking (supervision) apparatus; 
data processing apparatus; communications 
apparatus, in particular telecommunications networks 
and installations, computer terminals, all used for the 
management of vehicle fleets, for vehicle navigation, 
orientation and locating; apparatus for online 
calculation of road itineraries and providing road 
information; computer database servers providing 
access to information for on-line calculation of road 
itineraries and road information; computer programs 
for the management of vehicle fleets, for vehicle 
navigation, orientation and locating, and for the 
online calculation of journey routes and for providing 
traffic information; parts of all the aforesaid goods 
and/or apparatus composed of these goods and/or 
parts thereof.

כ"ז סיון תשע"ט - 7430/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Transcription of communications, retailing and mail 
order trading, and in particular online trading via 
radio, television and the internet, relating to all 
computer systems and/or electronic systems and/or 
software for the management of vehicle fleets or 
other mobile technology for the management of 
vehicle fleets, computer systems and/or electronic 
systems, and software for use in connection with 
satellite navigation systems and in particular with 
systems for geolocalisation via satellite, navigation 
apparatus for vehicles, computer apparatus and/or 
electronic apparatus for navigation, orientation, 
locating and position determination, in particular by 
means of geolocalisation by satellite, software and 
software packages, and in particular software and 
software packages for the management of 
information for the fields of transport and traffic, 
vehicles, components therefor and accessories 
therefor; compilation and maintenance of data in 
computer databases in connection with the arranging 
and providing of vehicles; compiling data in 
databases for the purposes of fleet management of 
motor vehicles; drawing up of invoices for the supply 
of fuel and consumables; drawing up of invoices for 
the replacement of cars in the form of rental; 
business management of transportation fleets; 
arranging of contracts, for others, for the supply of 
fuel and consumables; arranging of contracts, for 
others, for replacement vehicles through rental.

Class: 36 סוג: 36

Automobile lease-purchase financing excluding 
passenger cars; insurance brokerage.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and servicing of commercial 
vehicles including the replacement of all parts and 
accessories required to maintain operability.

Class: 38 סוג: 38

Internet services, namely providing access to data 
and information on the Internet in relation to the 
construction, administration and maintenance of 
platforms for vehicle fleet organisation, vehicle fleet 
administration and vehicle fleet management; 
organisation and management of 
telecommunications networks and multimedia 
networks, in particular for vehicle fleet management 
and fleet management, namely providing of 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing access to databanks 
and databases in relation to transport systems.

Class: 39 סוג: 39

Transport vehicle fleet services for motor vehicles 
and lorries; navigation control services, in particular 
navigation of vehicle fleets; rental of replacement 
cars.

כ"ז סיון תשע"ט - 7530/06/2019



 Owners

Name: MAN Truck & Bus AG

Address: Dachauer Straße 667, 80995 München, 
Germany

(DE 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

Class: 41 סוג: 41

Providing of training and further training, and training 
and training courses for drivers, in particular drivers 
of utility vehicles, lorries, buses; instruction and 
training in connection with fuel-saving and/or 
environmentally friendly driving styles for motorised 
land vehicles; publication of printed matter in 
connection with vehicle fleets.

Class: 42 סוג: 42

Monitoring and analysis of fuel consumption; fuel 
storage control and analysis for fuel dispensing 
installations of others; planning and consultancy in 
connection with vehicle fleets and technical 
monitoring of vehicle fleets; creation of technical 
vehicle fleet analysis; technical consultancy and 
technical project management in the field of vehicle 
fleet management; installation and maintenance of 
software for toll logging and toll billing 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)

Germany, 19/07/2016, No. 30 2016 020 822 גרמניה, 19/07/2016, מספר 822 020 2016 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 7630/06/2019



Trade Mark No. 298599 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1366146 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radio and communications apparatus, 
telecommunications apparatus and apparatus for 
navigation, position-finding and locating; transmitters; 
transceivers; electrical receivers; antennas; electrical 
sensor; control and checking (supervision) apparatus; 
data processing apparatus; communications 
apparatus, in particular telecommunications networks 
and installations, computer terminals, all used for the 
management of vehicle fleets, for vehicle navigation, 
orientation and locating; apparatus for online 
calculation of road itineraries and providing road 
information; computer database servers providing 
access to information for on-line calculation of road 
itineraries and road information; computer programs 
for the management of vehicle fleets, for vehicle 
navigation, orientation and locating, and for the 
online calculation of journey routes and for providing 
traffic information; parts of all the aforesaid goods 
and/or apparatus composed of these goods and/or 
parts thereof.

כ"ז סיון תשע"ט - 7730/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Transcription of communications, retailing and mail 
order trading, and in particular online trading via 
radio, television and the internet, relating to all 
computer systems and/or electronic systems and/or 
software for the management of vehicle fleets or 
other mobile technology for the management of 
vehicle fleets, computer systems and/or electronic 
systems, and software for use in connection with 
satellite navigation systems and in particular with 
systems for geolocalisation via satellite, navigation 
apparatus for vehicles, computer apparatus and/or 
electronic apparatus for navigation, orientation, 
locating and position determination, in particular by 
means of geolocalisation by satellite, software and 
software packages, and in particular software and 
software packages for the management of 
information for the fields of transport and traffic, 
vehicles, components therefor and accessories 
therefor; compilation and maintenance of data in 
computer databases in connection with the arranging 
and providing of vehicles; compiling data in 
databases for the purposes of fleet management of 
motor vehicles; drawing up of invoices for the supply 
of fuel and consumables; drawing up of invoices for 
the replacement of cars in the form of rental; 
business management of transportation fleets; 
arranging of contracts, for others, for the supply of 
fuel and consumables; arranging of contracts, for 
others, for replacement vehicles through rental.

Class: 36 סוג: 36

Automobile lease-purchase financing excluding 
passenger cars; insurance brokerage.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and servicing of commercial 
vehicles including the replacement of all parts and 
accessories required to maintain operability.

Class: 38 סוג: 38

Internet services, namely providing access to data 
and information on the Internet in relation to the 
construction, administration and maintenance of 
platforms for vehicle fleet organisation, vehicle fleet 
administration and vehicle fleet management; 
organisation and management of 
telecommunications networks and multimedia 
networks, in particular for vehicle fleet management 
and fleet management, namely providing of 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing access to databanks 
and databases in relation to transport systems.

Class: 39 סוג: 39

Transport vehicle fleet services for motor vehicles 
and lorries; navigation control services, in particular 
navigation of vehicle fleets; rental of replacement 
cars.

כ"ז סיון תשע"ט - 7830/06/2019



 Owners

Name: MAN Truck & Bus AG

Address: Dachauer Straße 667, 80995 München, 
Germany

(DE 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

Class: 41 סוג: 41

Providing of training and further training, and training 
and training courses for drivers, in particular drivers 
of utility vehicles, lorries, buses; instruction and 
training in connection with fuel-saving and/or 
environmentally friendly driving styles for motorised 
land vehicles; publication of printed matter in 
connection with vehicle fleets.

Class: 42 סוג: 42

Monitoring and analysis of fuel consumption; fuel 
storage control and analysis for fuel dispensing 
installations of others; consultancy in connection with 
the technical repair and maintenance of vehicles; 
planning and consultancy in connection with vehicle 
fleets and technical monitoring of vehicle fleets; 
creation of technical vehicle fleet analysis; technical 
consultancy and technical project management in the 
field of vehicle fleet management; installation and 
maintenance of software for toll logging and toll 
billing 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)

Germany, 19/07/2016, No. 30 2016 020 821 גרמניה, 19/07/2016, מספר 821 020 2016 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 7930/06/2019



Trade Mark No. 298967 מספר סימן

Application Date 15/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1216416 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3553084 ארה"ב מספר: 3553084

Dated 30/12/2008 (Section 16) מיום 30/12/2008 (סעיף 16) 

 Owners

Name: PACCAR Inc

Address: 777 106th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Winches; components for transmissions for 
machines, namely, power takeoffs, gear boxes other 
than for land vehicles, and power divider 
transmission machinery; related control equipment 
for machines, namely, band brakes, disc brakes, 
clutches, drum guards, and throttles, all for use with 
winches.

כ"ז סיון תשע"ט - 8030/06/2019



FLEXFIT DELTA

Trade Mark No. 299023 מספר סימן

Application Date 18/10/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: YUPOONG, INC

Address: 416-1, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, Republic of 
Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז סיון תשע"ט - 8130/06/2019



Trade Mark No. 299164 מספר סימן

Application Date 01/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1371418 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Aerators.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, installations, bio-reactors and tanks for 
electrochemical electricity generation as part of or 
adjunct to a water, wastewater, or solid waste 
treatment facility, namely, electrolysis cells, fuel cells, 
and electric conductors, none of the foregoing being 
or comprising batteries.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus, installations, bio-reactors and tanks, for 
wastewater treatment and purification; waste water 
purification units; water treatment equipment, 
namely, water filtration units.

Class: 37 סוג: 37

Construction, installation, maintenance and repair of 
wastewater treatment and purification systems and 
plants; construction of water treatment plants;  
consulting services for the construction of water 
treatment and purification plants, solid waste 
treatment plants and other municipal infrastructure 
facilities.

Class: 39 סוג: 39

Water supplying; water distribution; utility services, 
namely, providing water services; water delivery 
services.

Class: 40 סוג: 40

Wastewater treatment and purification;  water 
treatment services; water treatment and purification; 
waste-to-energy generation services.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services and engineering consultation 
for the construction of water treatment and 
purification systems and plants;  engineering services 
for the construction of solid waste treatment plants 
and other municipal infrastructure 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)

כ"ז סיון תשע"ט - 8230/06/2019



 Owners

Name: Fluence Corporation Limited

Address: Level 3, 62 Lygon Street, Carlton VIC 3053, 
Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Australia, 06/03/2017, No. 1829781 אוסטרליה, 06/03/2017, מספר 1829781

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 8330/06/2019



GIVE & GO

Trade Mark No. 299259 מספר סימן

Application Date 26/10/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Give and Go Prepared Foods Corp.

Address: 15 Marmac, Unit 200, Toronto, M9W 1E7, 
Ontario, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Baked goods, namely, brownies, macaroons, scones, 
biscuits, tarts, cookies, cakes, squares, rolls, 
croissants, pastries, cupcakes, muffins, danishes and 
buns and party trays consisting of combinations of 
the foregoing; all uncluded in class 30.

מאפים, דהיינו, בראוניז, מקרונים, סקונס, ביסקוויטים, 
טארטים, עוגיות, עוגות, ריבועיות, רולים, קרואסונים, דברי 
מאפה, קאפקייקס, מאפינס, דניש ולחמניות ומגשי מסיבה 

המורכבים משילוב של האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 30.   
                                                                  

Class: 35 סוג: 35

retail and whole sale services in the field of baked 
goods; marketing services, namely the promotion 
and marketing of baked goods for others, namely 
market and branding analysis and strategic planning, 
market and brand research, preparing 
advertisements and implementing promotional and 
advertising campaigns and related design and 
branding solutions and advertising, marketing and 
promotional materials; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות בתחום המוצרים האפויים; שירותי 
שיווק, דהיינו קידום ושיווק של מאפים לאחרים, דהיינו ניתוח 

מותג ושוק ותכנון אסטרטגי, מחקרי שוק ומותג, הכנת פרסומות 
ויישום מסעות קידום ופרסום ופתרונות עיצוב ומיתוג קשורים, . 
ופרסום, שיווק וקידום של חומרים; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 40 סוג: 40

manufacturing of baked goods. ייצור מוצרים אפויים.                   

כ"ז סיון תשע"ט - 8430/06/2019



Trade Mark No. 299261 מספר סימן

Application Date 26/10/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Give and Go Prepared Foods Corp.

Address: 15 Marmac, Unit 200, Toronto, M9W 1E7, 
Ontario, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Baked goods, namely, brownies, macaroons, scones, 
biscuits, tarts, cookies, cakes, squares, rolls, 
croissants, pastries, cupcakes, muffins, danishes and 
buns and party trays consisting of combinations of 
the foregoing; all uncluded in class 30.

מאפים, דהיינו, בראוניז, מקרונים, סקונס, ביסקוויטים, 
טארטים, עוגיות, עוגות, ריבועיות, רולים, קרואסונים, דברי 
מאפה, קאפקייקס, מאפינס, דניש ולחמניות ומגשי מסיבה 

המורכבים משילוב של האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 30.   
                                                                  

Class: 35 סוג: 35

retail and whole sale services in the field of baked 
goods; marketing services, namely the promotion 
and marketing of baked goods for others, namely 
market and branding analysis and strategic planning, 
market and brand research, preparing 
advertisements and implementing promotional and 
advertising campaigns and related design and 
branding solutions and advertising, marketing and 
promotional materials; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות בתחום המוצרים האפויים; שירותי 
שיווק, דהיינו קידום ושיווק של מאפים לאחרים, דהיינו ניתוח 

מותג ושוק ותכנון אסטרטגי, מחקרי שוק ומותג, הכנת פרסומות 
ויישום מסעות קידום ופרסום ופתרונות עיצוב ומיתוג קשורים, . 
ופרסום, שיווק וקידום של חומרים; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 40 סוג: 40

manufacturing of baked goods. ייצור מוצרים אפויים.                   

כ"ז סיון תשע"ט - 8530/06/2019



ווי פור ג'י
we 4G

Trade Mark No. 299758 מספר סימן

Application Date 06/11/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: XFONE 018 LTD. שם: אקספון 018 בע"מ

Address: 1 Haodem St., P.O.B. 7616, Petah Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רחוב האודם 1, ת.ד. 7616, פתח תקווה, 49170, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Yizhak Cohen

Address: Odem 1, P.O.B. 7616, Petah Tiqwa, 4951784, 
Israel

שם: שחר יצחק כהן

כתובת : אודם 1, ת.ד. 7616, פתח תקוה, 4951784, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, including cellular and 
fixed line telephony, international telephone services, 
facsimile, wireless services, satellite 
communications, e-mail services, prepaid calling 
services with or without a calling card; Sale or 
rental/lease of devices, installations or components 
required for the use or the supply of such services; 
Provision of access to information, media, and 
content services over the Internet, including by cell 
phones, television sets, and computer devices; 
Provision of access to online electronic networks 
enabling the retrieval of information, including by 
television sets and computer devices; Data services 
including, acceptance, transfer, exchange, 
transmission of data, audio and video files, sounds, 
characters, content messages of various types and 
multimedia messages to mobile and stationary end 
devices (Including televisions, computer devices, 
cellular devices) through telecommunications 
(including radio, the Internet, telephony and/or 
cellular networks); connecting, transmitting and 
receiving data and information from a computerized 
database or through the Internet; Information 
services, counseling, support and guidance in 
relation to the above services; All of which are 
included in type 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות באמצעות רדיו טלפון 
נייד )סלולר(, טלפוניה קווית נייחת  טלפוניה בינלאומית, 

פקסימיליה, שירותים אלחוטיים, תקשורת לוויינית, שירותי דואר 
אלקטרוני,  שירותי תקשורת בתשלום מראש עם או בלי כרטיס 

חיוג; מכר או השכרה/החכרה של התקנים,
מכשירים, מתקנים או רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו; 

אספקת גישה לשירותי מידע, מדיה  ותוכן באמצעות 
האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים סלולריים, מקלטי 

טלוויזיה והתקני מחשב;  אספקת גישה לרשת אלקטרונית 
מקוונת המאפשרת שליפת מידע, לרבות באמצעות מקלטי
טלוויזיה והתקני מחשב; שירותי חילוף, קבלה, העברה, 

החלפה, ושידור של נתונים, קבצי אודיו  ווידאו, צלילים, דמויות, 
הודעות תכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה למכשירי 
קצה ניידים  ונייחים )לרבות טלויזיות, התקני מחשב, התקני 

סלולר( באמצעות טלקומוניקציה )לרבות רדיו, רשת
האינטרנט, רשת טלפוניה ו/או סלולר(; חיבור, שידור וקבלת 
נתונים ומידע ממאגר מידע ממוחשב או  באמצעות האינטרנט; 
שירותי מידע, יעוץ, והכוונה בקשר עם השירותים לעיל; אשר 
כולם נכללים  בסוג 3                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 8630/06/2019



ווי פייב ג'י
we 5G

Trade Mark No. 299765 מספר סימן

Application Date 06/11/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: XFONE 018 LTD. שם: אקספון 018 בע"מ

Address: 1 Haodem St., P.O.B. 7616, Petah Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רחוב האודם 1, ת.ד. 7616, פתח תקווה, 49170, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Yizhak Cohen

Address: Odem 1, P.O.B. 7616, Petah Tiqwa, 4951784, 
Israel

שם: שחר יצחק כהן

כתובת : אודם 1, ת.ד. 7616, פתח תקוה, 4951784, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, including cellular and 
fixed line telephony, international telephone services, 
facsimile, wireless services, satellite 
communications, e-mail services, prepaid calling 
services with or without a calling card; Sale or 
rental/lease of devices, installations or components 
required for the use or the supply of such services; 
Provision of access to information, media, and 
content services over the Internet, including by cell 
phones, television sets, and computer devices; 
Provision of access to online electronic networks 
enabling the retrieval of information, including by 
television sets and computer devices; Data services 
including, acceptance, transfer, exchange, 
transmission of data, audio and video files, sounds, 
characters, content messages of various types and 
multimedia messages to mobile and stationary end 
devices (Including televisions, computer devices, 
cellular devices) through telecommunications 
(including radio, the Internet, telephony and/or 
cellular networks); connecting, transmitting and 
receiving data and information from a computerized 
database or through the Internet; Information 
services, counseling, support and guidance in 
relation to the above services; All of which are 
included in type 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות באמצעות רדיו טלפון 
נייד )סלולר(, טלפוניה קווית נייחת טלפוניה בינלאומית, 

פקסימיליה, שירותים אלחוטיים, תקשורת לוויינית, שירותי דואר 
אלקטרוני, שירותי תקשורת בתשלום מראש עם או בלי כרטיס 
חיוג; מכר או השכרה/החכרה של התקנים, מכשירים, מתקנים 
או רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו; אספקת גישה 
לשירותי מידע, מדיה ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות 

באמצעות טלפונים סלולריים, מקלטי טלוויזיה והתקני מחשב; 
אספקת גישה לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת 

מידע, לרבות באמצעות מקלטי טלוויזיה והתקני מחשב; שירותי 
חילוף, קבלה, העברה, החלפה, ושידור של נתונים, קבצי אודיו 
ווידאו, צלילים, דמויות, הודעות תכנים מסוגים שונים והודעות 
מולטימדיה למכשירי קצה ניידים ונייחים )לרבות טלויזיות, 

התקני מחשב, התקני סלולר( באמצעות טלקומוניקציה )לרבות 
רדיו, רשת האינטרנט, רשת טלפוניה ו/או סלולר(; חיבור, שידור 

וקבלת נתונים ומידע ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות 
האינטרנט; שירותי מידע, יעוץ, והכוונה בקשר עם השירותים 
לעיל; אשר כולם נכללים בסוג 38.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ז סיון תשע"ט - 8730/06/2019



ווי סיקס ג'י
we 6G

Trade Mark No. 299766 מספר סימן

Application Date 06/11/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: XFONE 018 LTD. שם: אקספון 018 בע"מ

Address: 1 Haodem St., P.O.B. 7616, Petah Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רחוב האודם 1, ת.ד. 7616, פתח תקווה, 49170, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Yizhak Cohen

Address: Odem 1, P.O.B. 7616, Petah Tiqwa, 4951784, 
Israel

שם: שחר יצחק כהן

כתובת : אודם 1, ת.ד. 7616, פתח תקוה, 4951784, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, including cellular and 
fixed line telephony, international telephone services, 
facsimile, wireless services, satellite 
communications, e-mail services, prepaid calling 
services with or without a calling card; Sale or 
rental/lease of devices, installations or components 
required for the use or the supply of such services; 
Provision of access to information, media, and 
content services over the Internet, including by cell 
phones, television sets, and computer devices; 
Provision of access to online electronic networks 
enabling the retrieval of information, including by 
television sets and computer devices; Data services 
including, acceptance, transfer, exchange, 
transmission of data, audio and video files, sounds, 
characters, content messages of various types and 
multimedia messages to mobile and stationary end 
devices (Including televisions, computer devices, 
cellular devices) through telecommunications 
(including radio, the Internet, telephony and/or 
cellular networks); connecting, transmitting and 
receiving data and information from a computerized 
database or through the Internet; Information 
services, counseling, support and guidance in 
relation to the above services; All of which are 
included in type 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות באמצעות רדיו טלפון 
נייד )סלולר(, טלפוניה קווית נייחת טלפוניה בינלאומית, 

פקסימיליה, שירותים אלחוטיים, תקשורת לוויינית, שירותי דואר 
אלקטרוני, שירותי תקשורת בתשלום מראש עם או בלי כרטיס 
חיוג; מכר או השכרה/החכרה של התקנים, מכשירים, מתקנים 
או רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו; אספקת גישה 
לשירותי מידע, מדיה ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות 

באמצעות טלפונים סלולריים, מקלטי טלוויזיה והתקני מחשב; 
אספקת גישה לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת 

מידע, לרבות באמצעות מקלטי טלוויזיה והתקני מחשב; שירותי 
חילוף, קבלה, העברה, החלפה, ושידור של נתונים, קבצי אודיו 
ווידאו, צלילים, דמויות, הודעות תכנים מסוגים שונים והודעות 
מולטימדיה למכשירי קצה ניידים ונייחים )לרבות טלויזיות, 

התקני מחשב, התקני סלולר( באמצעות טלקומוניקציה )לרבות 
רדיו, רשת האינטרנט, רשת טלפוניה ו/או סלולר(; חיבור, שידור 

וקבלת נתונים ומידע ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות 
האינטרנט; שירותי מידע, יעוץ, והכוונה בקשר עם השירותים 
לעיל; אשר כולם נכללים בסוג 38.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ז סיון תשע"ט - 8830/06/2019



BEAUTY SLEEP

Trade Mark No. 299803 מספר סימן

Application Date 08/11/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1198771 ארה"ב מספר: 1198771

Dated 22/06/1982 (Section 16) מיום 22/06/1982 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Dreamwell, Ltd.

Address: 2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada, 89119, U.S.A.

(Nevada 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: 20 סוג: 20

Mattresses and mattress foundations; all included in 
class 20

מזרונים ובסיסי מזרונים; הנכללים כולם בסוג 20                     
              

כ"ז סיון תשע"ט - 8930/06/2019



Trade Mark No. 300297 מספר סימן

Application Date 21/11/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Turkey No. 201888503 טורקיה מספר: 201888503

Dated 07/02/2019 (Section 16) מיום 07/02/2019 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Exxon Mobil Corporation

Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 
75039-2298, 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: 1 סוג: 1

Transmission fluids. נוזלי תמסורת.               

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; lubricants; lubricating oils; greases; 
motor oils; gear lubricants; synthetic engine 
lubricants.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; הרכבים סופגי אבק, 
מרטיבים ומחברים; דלקים (כולל כוהל מנוע) וחומרי הארה; 

נרות ופתילים לתאורה; חומרי סיכה; שמני סיכה; שומנים; שמני 
מנוע; חומרי סיכה להילוכים; חומרי סיכה סינתטיים למנוע.       
                                                                                    

        

כ"ז סיון תשע"ט - 9030/06/2019



RYVERNA

Trade Mark No. 300348 מספר סימן

Application Date 22/11/2017 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; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ז סיון תשע"ט - 9130/06/2019



Trade Mark No. 300803 מספר סימן

Application Date 03/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1378358 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CLOVER IT S.r.l.

Address: Via Tezze di Cereda, 32, I-36073 Cornedo 
Vicentino, Italy

(ITALY Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Head protection; helmets for use in sports; protection 
devices for personal use against accidents; safety, 
security, protection and signalling devices; protective 
footwear for the prevention of accident or injury; 
safety clothing for protection against accident or 
injury; elbow protectors (protective -) for use against 
accidents [other than sports articles]; articles of 
protective clothing for wear by motorcyclists for 
protection against accident or injury; clothing for 
protection against accidents; gloves for protection 
against accidents; safety footwear for protection 
against accident or injury; protective shoes [against 
accident or injury].

Class: 25 סוג: 25

Garments for protecting clothing; work clothes; gym 
suits; rainproof clothing; clothing.

כ"ז סיון תשע"ט - 9230/06/2019



Trade Mark No. 301078 מספר סימן

Application Date 29/06/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1380073 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 1082983 ניו זילנד מספר: 1082983

Dated 27/04/2018 (Section 16) מיום 27/04/2018 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software computer aided design/computer-
aided manufacturing (CAD/CAM) for machine control 
and general use; computer aided design (CAD) 
software for general use; computer aided 
manufacturing (CAM) software for machine control 
and general use; computer game software; computer 
graphics software; computer software for 
architecture, digital prototyping, graphic design, 
multimedia production, viewing of video 
entertainment, special effects, film editing, project 
management, image manipulation, home design, 
simulation, visualization, rendering of digital objects 
and images, and, data management; computer 
software for architecture, digital prototyping, graphic 
design, multimedia production, viewing of video 
entertainment, special effects, film editing, project 
management, image manipulation, home design, 
simulation, visualization, rendering of digital objects 
and images, and, data management and that may be 
downloaded from a global computer network; 
educational software featuring instruction in design, 
art, multimedia, image manipulation and architecture; 
software for processing images, graphics and text; 
computer software for aiding, operating, and 
controlling devices for printing of three-dimensional 
(3D) objects; computer aided design (CAD) software 
for designing and/or printing of three-dimensional 
objects; computer software for scanning and 
processing of three-dimensional (3D) objects; 
computer software for designing, creating, 
visualizing, editing, optimizing, and analyzing 3D 
meshes, 3D models, 3D point clouds, and 
orthographic projections and views; computer 
software for designing, creating, visualizing, editing, 
optimizing, and analyzing 3D meshes and 3D 
models; computer software for use in creating digital 
prototypes, virtual prototypes, 3D product 
presentations and renderings, and 3D design reviews 
and for streaming 3D data; computer software for use 
in manufacturing and 3D printing; computer software 
for use in electronic design automation and for 
designing and manufacturing printed circuit boards; 
computer software development tools.

כ"ז סיון תשע"ט - 9330/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Computer education training services; education 
services, namely, providing live and on-line seminars 
and programs in the field of computer aided design 
and manufacture, graphics, image manipulation, 
construction and project management, architectural 
design, digital prototyping, and computer software 
usage; training in the use of computer software in the 
fields of computer aided design and manufacture, 
graphics, image manipulation, construction and 
project management, architectural design, digital 
prototyping, and computer software usage.

כ"ז סיון תשע"ט - 9430/06/2019



Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for computer 
aided design, graphics design, multimedia 
production, project management, image manipulation 
and home design for use by architects, interior 
designers, civil engineers, construction managers, 
computer aided designers, multimedia manipulators, 
prototype creators, and graphics professionals; 
computer aided graphic design; computer project 
management services; computer services, namely, 
hosting a website featuring an on-line community for 
registered users to publish and share their own 
content and images online; hosting a website 
featuring a secure electronic online system featuring 
technology which allows users to create, publish, 
modify, share and produce personalized things from 
digital content, models and designs; hosting a web 
site featuring technology that enables users to design 
their own home layouts, three dimensional objects 
and construction projects; hosting a web site 
featuring temporary use of non-downloadable 
software for tools for image editing, simulation, 
visualization, rendering of digital objects and images, 
data management, construction projects, home 
design, object design and computer graphics; 
providing an internet website portal offering 
information in the field of computer aided design; 
cloud computing featuring software for aiding, 
operating, and controlling devices for printing of 
three-dimensional (3D) objects; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in 
designing, creating, visualizing, editing, optimizing, 
and analyzing 3D meshes, 3D models, 3D point 
clouds, and orthographic projections and views; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in designing, creating, visualizing, 
editing, optimizing, and analyzing 3D meshes, 3D 
models, 3D point clouds, and orthographic 
projections and views; 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 an 
internet website portal offering information on 
software development; software development 
consulting; technical support services in the field of 
software development 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; software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in electronic 
design automation and for designing and 
manufacturing printed circuit boards; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in electronic design automation and for 
designing and manufacturing printed circuit boards.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 9530/06/2019



 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael CA 94903, 
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

U.S.A., 08/06/2017, No. 87480464 ארה"ב, 08/06/2017, מספר 87480464

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 9630/06/2019



Trade Mark No. 301080 מספר סימן

Application Date 21/07/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1380100 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Stationary integrated energy storage control system 
comprising an electrical battery, an  inverter, a 
remote computer software program that uses data to 
measure and control  electrical energy; energy 
storage banks in the nature of groups of 
accumulators and  batteries; batteries; electronic 
controls, computer hardware and software for 
controlling  energy storage banks, batteries and 
distributing and transmitting electrical energy; none of 
 the foregoing as part of or adjunct to a water, 
wastewater, or solid waste treatment  facility

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services in the field of energy 
usage management and conservation; providing 
business information in the field of of energy usage 
conservation and management.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance services for energy storage 
systems and parts thereof, energy  storage facilities, 
power stations, power banks, and batteries; 
installation and maintenance of  computer hardware 
for the transmission, storage and distribution of 
electrical energy; none  of the foregoing as part of or 
adjunct to a water, wastewater, or solid waste 
treatment  facility

Class: 39 סוג: 39

Storage of electrical energy; provision of information, 
advice and consultancy services relating to electrical 
energy distribution, transmission and storage; energy 
storage services, namely, storing, transmitting and 
distributing electrical energy; providing energy 
storage facilities for others; technical operation of 
energy storage installations for others for the purpose 
of physical storage and later distribution.

Class: 40 סוג: 40

consultation services in the field of energy and 
electricity  generation; providing information in the 
field of energy and electricity generation; none of the  
foregoing as part of or adjunct to a water, 
wastewater, or solid waste treatment facility.

כ"ז סיון תשע"ט - 9730/06/2019



 Owners

Name: Fluence Energy, LLC

Address: 4601 N. Fairfax Drive, Suite 600, Arlington VA 
22203, U.S.A.

(Delaware, 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

Class: 42 סוג: 42

Remote monitoring of energy storage installations; 
electrical energy usage monitoring,  metering, and 
analysis; engineering services in the field of electrical 
energy distribution,  transmission and storage; 
design, development of computer  hardware and 
software for the  transmission, storage and 
distribution of electrical energy and installation and 
maintenance of  computer software for the 
transmission, storage and distribution of electrical 
energy; technological planning and consulting 
services in the field of electrical energy storage,  
development of energy storage plans and devices 
and operation of the aforesaid; none of  the foregoing 
as part of or adjunct to a water, wastewater, or solid 
waste treatment
facility

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

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

U.S.A., 23/03/2017, No. 87383622 ארה"ב, 23/03/2017, מספר 87383622

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

U.S.A., 31/03/2017, No. 87393851 ארה"ב, 31/03/2017, מספר 87393851

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 9830/06/2019



Trade Mark No. 301587 מספר סימן

Application Date 31/12/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11, CADDE 
ESKISEHIR, Turkey

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: 30 סוג: 30

Biscuits; chocolates; pastries; crackers; wafers; 
cakes; tarts; desserts, namely, bakery desserts, 
desserts based on flour and chocolate, mousse 
desserts, ice desserts; ice creams; edible ices; all 
included in class 30.

ביסקוויטים; שוקולדים; מאפים; קרקרים; וופלים; עוגות; 
טארטים; קינוחים, דהיינו, קינוחי מאפיה, קינוחים המבוססים 
על קמח ושוקולד, קינוחי מוס, קינוחי קרח, גלידות, קרח 

למאכל; הנכללים בסוג 30.                                                 
                            

כ"ז סיון תשע"ט - 9930/06/2019



Trade Mark No. 301588 מספר סימן

Application Date 31/12/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11, CADDE 
ESKISEHIR, Turkey

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: 30 סוג: 30

Biscuits; chocolates; pastries; crackers; wafers; 
cakes; tarts; desserts, namely, bakery desserts, 
desserts based on flour and chocolate, mousse 
desserts, ice desserts; ice creams; edible ices; all 
included in class 30.

ביסקוויטים; שוקולדים; מאפים; קרקרים; וופלים; עוגות; 
טארטים; קינוחים, דהיינו, קינוחי מאפיה, קינוחים המבוססים 
על קמח ושוקולד, קינוחי מוס, קינוחי קרח, גלידות, קרח 

למאכל; הנכללים בסוג 30.                                                 
                            

כ"ז סיון תשע"ט - 10030/06/2019



Trade Mark No. 301656 מספר סימן

Application Date 26/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1382480 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ECA ROBOTICS

Address: 262 rue des Frères Lumière,, Zone industrielle 
Toulon Est, F-83130 La Garde, France

(France société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Civil and military drones.

כ"ז סיון תשע"ט - 10130/06/2019



AHAVA

Trade Mark No. 301898 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hardwood Private Limited

Address: 80 Robinson Road #17-02, Singapore, 068898, 
Singapore

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

Accommodation bureau services (apartments); 
apartment house management; rental of apartments; 
brokerage; rental of farms; financial consultancy; 
financing services; installment loans; insurance 
brokerage; rental of offices (real estate); rental of 
offices for co-working; rental of real estate; real 
estate agency services; real estate brokerage; real 
estate appraisal; real estate management; all 
included in Class 36.

בשירותי משרדים להשכרה (דירות) ; ניהול בית דירות; השכרת 
דירות; תיווך; השכרת חוות; ייעוץ פיננסי; שירותי מימון; 

תשלומי  הלוואות; תיווך בביטוח; השכרת משרדים (נדל"ן) ; 
השכרת משרדים לעבודה משותפת; השכרת נדל"ן; שירותי 
סוכנות נדל"ן;  תיווך נדל"ן; שמאות מקרקעין; ניהול נדל"ן; 

הנכללים כולם בסוג 36 .                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureau services (hotel, boarding 
houses); bar services; boarding house services; 
boarding house bookings; café services; cafeteria 
services; providing campground facilities; canteen 
services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of cooking apparatus; food and 
drink catering; food sculpting; holiday camp services 
(lodging); hotel services; hotel reservations; rental of 
lighting apparatus; rental of meeting rooms; motel 
services; reception services for temporary 
accommodation (management of arrivals and 
departures); restaurant services; self-service 
restaurant services; snack-bar services; rental of 
temporary accommodation; temporary 
accommodation reservations; rental of tents; tourist 
home services; rental of transportable buildings; 
rental of wedding venue; all included in Class 43.

שירותי סוכנויות לדיור (בתי מלון, בתי הארחה); שירותי בר; 
שירותי בתי הארחה; רישום לבתי הארחה; שירותי קפה; 
שירותי קפיטריה; אספקת מתקני אתר מחנאות; שירותי 

קנטינה; השכרת כיסאות, שולחנות, מפות שולחן, כלי זכוכית; 
השכרת מכשירי בישול; קייטרינג מזון ושתיה; פיסול מזון; 
שירותי מחנאות נופש (לינה); שירותי בית מלון; הזמנת בית 
מלון; השכרת מכשירי תאורה; השכרת חדרי דיונים; שירותי 
מוטל; שירותי קבלה לאירוח זמני (ניהול של יוצאים ונכנסים); 
שירותי מסעדה; שירותי מסעדה בשירות עצמי; שירותי בר 
חטיפים; השכרת אירוח זמני; הזמנת אירוח זמני; השכרת 

אוהלים; שירותי בתי נופש; השכרת מבנים הניתנים להעברה; 
השכרת אתרים לחתונות; הנכללים כולם בסוג 43.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 10230/06/2019



Trade Mark No. 301988 מספר סימן

Application Date 14/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Joseph Nevo שם: יוסי נבו

Address: Sasha Argov 10 St., Tel Aviv - Yafo, 696220, 
Israel

כתובת : סשה ארגוב 10, תל אביב-יפו, 696220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Social networking services that connect customers 
who need service with service providers or 
professionals. 

שירותי רשת חברתית המחברת בין לקוחות אשר זקוקים 
לשרות לבין נותני שירות או אנשי מקצוע.                               

                

כ"ז סיון תשע"ט - 10330/06/2019



PCI EXPRESS U.2

Trade Mark No. 302015 מספר סימן

Application Date 15/01/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5,746,343 ארה"ב מספר: 5,746,343

Dated 07/05/2019 (Section 16) מיום 07/05/2019 (סעיף 16) 

 Owners

Name: PCI-SIG

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Non-Profit Corporation in the State of Oregon

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: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware, 
software and computer peripheral devices; Computer 
system design; Development of voluntary standards 
and specifications for computer hardware and 
computer peripheral devices; Consultancy in the field 
of computer hardware, software and computer 
peripheral devices for purposes of encouraging 
industry adoption of voluntary standards and 
specifications; Testing of computer hardware and 
computer peripheral devices for compliance with 
interoperability and interconnect standards and 
specifications; Development and establishment of 
testing specifications and procedures in the field of 
computer hardware and computer peripheral devices; 
all included in class 42

עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב, תוכנה והתקנים היקפיים 
למחשב; עיצוב מערכות מחשב; פיתוח של תקנים ומפרטים 
וולונטריים לחומרת מחשב ולהתקנים היקפיים למחשב; ייעוץ 
בתחום חומרה, תוכנה והתקנים היקפיים למחשב לצורך עידוד 
אימוצם של סטנדרטים ומפרטים וולונטריים בתעשייה; בחינה 
של חומרת מחשב ושל התקנים היקפיים למחשב לתאימות עם 
סטנדרטים ומפרטים ליכולת פעולה הדדית וקישוריות; פיתוח 
והקמה של מפרטי בחינה ונהלים בתחום חומרת מחשב 

והתקנים היקפיים למחשב; הנכללים כולם בסוג 42                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

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

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

U.S.A., 16/08/2017, No. 87/571,772 ארה"ב, 16/08/2017, מספר 87/571,772

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 10430/06/2019



designed for LIL

Trade Mark No. 302181 מספר סימן

Application Date 23/01/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: KT&G Corporation

Address: 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea

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

Batteries for electronic cigarettes; chargers for 
electronic cigarettes; charging cases for electronic 
cigarettes; plugs for electronic cigarette chargers; 
plug adaptors for electronic cigarette chargers; the 
aforementioned goods are intended strictly for 
electronic cigarettes; USB adapter for electronic 
cigarettes.

בטריות לסיגריות אלקטרוניות; מטענים לסיגריות אלקטרוניות; 
נרתיקים למטענים לסיגריות אלקטרוניות; תקעים לסיגריות 

אלקטרוניות; מתאמים לתקעים של מטענים לסיגריות 
אלקטרוניות; כל הסחורות המצוינות מיועדות רק לסיגריות 

אלקטרוניות; מתאמי יו. אס. בי לסיגריות אלקטרוניות .             
                                                                                    

                            

Class: 11 סוג: 11

Tobacco roasters; cooling installations for tobacco; 
steam facial apparatus(saunas); apparatus for steam 
generating; electric heaters; electric heating 
filaments.

קולי טבק; מתקני קירור לטבק; מתקנים לטיפול פנים באדים 
[סאונות]; התקנים מחוללי קיטור; תנורי חימום חשמליים; חוטי 
להט חשמליים.                                                                 

                

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; 
nicotin for electronic cigarettes; nicotin liquid for 
electronic cigarettes; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; flavorings, other than essential 
oils, for use in electronic cigarettes; neck chains for 
electronic cigarettes; atomizers for electronic 
cigarettes.

טבק; סיגריות; סיגרים; טבק-הרחה; ניירות לסיגריות; מקטרות 
לטבק, לא ממתכת יקרה; מסננים לסיגריות; נרתיקים לסיגריות, 
לא ממתכת יקרה; נרתיקי טבק; מצתים, לא ממתכת יקרה; 

גפרורים; מנקי מקטרת למקטרות טבק; מאפרות למעשנים, לא 
ממתכת יקרה; סכינים לחיתוך סיגרים ; סיגריות אלקטרוניות; 
שפורפרות לסיגריות אלקטרוניות; ניקוטין לשימוש בסיגריות 
אלקטרוניות; ניקוטין נוזלי לשימוש בסיגריות אלקטרוניות; 

פתרונות נוזלים לשימוש בסיגריות אלקטרוניות; חומרי טעם, 
שאינם שמנים אתריים, לשימוש בסיגריות אלקטרוניות; 

שרשראות לצוואר לסיגריות אלקטרוניות; מרססים לסיגריות 
אלקטרוניות.                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 10530/06/2019



Trade Mark No. 302204 מספר סימן

Application Date 25/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: COOPERMAN DIMITER שם: קופרמן  דימיטר

Address: 5 Irit St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' עירית 5, תל אביב, ישראל

Name: HAI SHAI PHAN שם: האי שי פאן 

Address: SHPRINZAK 3, AZUR, Israel כתובת : שפרינצק  3, אזור, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Dental laboratory services, ie custom-made dental 
prostheses, crowns, devices and reconstructions to 
be installed in a patient's mouth.

שירותי מעבדה דנטלית, דהיינו, ייצור לפי הזמנה של תותבות 
דנטליות, כתרים, התקנים ושחזורים המיועדים להתקנה בפיו 

של מטופל.                                         

כ"ז סיון תשע"ט - 10630/06/2019



Trade Mark No. 302253 מספר סימן

Application Date 06/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1385599 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3,523,487 ארה"ב מספר: 3,523,487

Dated 28/10/2008 (Section 16) מיום 28/10/2008 (סעיף 16) 

 Owners

Name: 3form, LLC

Address: 2300 South 2300 West, Salt Lake City UT 
84119, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheets and panels for use in construction and 
general use.

כ"ז סיון תשע"ט - 10730/06/2019



DEPLOY3D

Trade Mark No. 302353 מספר סימן

Application Date 31/01/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 017757394 האיחוד האירופי מספר: 017757394

Dated 30/05/2018 (Section 16) מיום 30/05/2018 (סעיף 16) 

 Owners

Name: LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Address: 6801 Rockledge Drive, Bethesda, MD, 20817, 
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: 9 סוג: 9

Modular plug and play vehicle simulator.  סימולטור רכב הכנס הפעל מודולרי.                 

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

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

U.S.A., 04/08/2017, No. 87/556,574 ארה"ב, 04/08/2017, מספר 87/556,574

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 10830/06/2019



Trade Mark No. 302411 מספר סימן

Application Date 01/02/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; software for social networking 
and interacting with online communities; computer 
software development tools; software for use as an 
application programming interface (api); application 
programming interface (api) for use in building 
software applications; application programming 
interface (api) for software which facilitates online 
services for social networking and for data retrieval, 
upload, download, access and management; 
software for creating, managing, and interacting with 
an online community; software for organizing events, 
searching for events, calendaring and managing 
events; 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 the internet and communication networks; 
software for modifying and enabling transmission of 
images, audio, audio visual and video content and 
data; software for modifying photographs, images 
and audio, video, and audio-visual content with 
photographic filters and augmented reality (ar) 
effects, namely, graphics, animations, text, drawings, 
geotags, metadata tags, hyperlinks; 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; software for sending and 
receiving electronicmessages, alerts, notifications 
and reminders; search engine software; magnetically 
encoded gift cards; software for use in creating, 
managing, measuring, and disseminating advertising 
of others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering advertisements 
to websites; virtual reality game software; augmented 
reality game software; mixed reality game software; 
virtual reality game computer hardware; augmented 
reality game computer hardware; mixed reality game 
computer hardware; computer peripheral devices; 
virtual reality software for use in enabling computers, 
video game consoles, handheld video game 
consoles, tablet computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality 
experiences; electronic game software for wireless 
devices; electronic game software for handheld 
electronic devices; electronic game software; 
wearable peripherals for computers, tablet 
computers, mobile devices and mobile telephones; 

חומרת מחשב; תוכנה עבור רשתות חברתיות ואינטראקציה עם 
קהילות מקוונות; כלי פיתוח תוכנת מחשב; תוכנה לשימוש 
כממשק תכנות יישומים (איי.פי.אי); ממשק תכנות יישומים 
(איי.פי.אי) לשימוש בבניית יישומי תוכנה; ממשק תכנות 

יישומים (איי.פי.אי) עבור תוכנה המאפשרת שירותים מקוונים 
עבור רשת חברתית ואחזור נתונים, להעלות, להוריד, גישה 
וניהול; תוכנה ליצירה, לניהול ולאינטראקציה עם קהילה 
מקוונת; תוכנה לארגון אירועים, חיפוש אירועים, לוח שנה 

וניהול אירועים; תוכנה ליצירה, עריכה, העלאה, הורדה, גישה, 
צפייה, פרסום, הצגה, תיוג, בלוגים, זרימה, קישור, הוספת 

הערות, הצבעה על רגשות, תגובות, הטבעות, העברה ושיתוף 
או באופן אחר אספקת מדיה או מידע אלקטרוניים באמצעות 

המחשב או האינטרנט ורשתות תקשורת; תוכנה לשינוי ושימוש 
לשליחה של תמונות, שמע, שמע ויזואלי ותוכן וידאו ונתונים; 
תוכנה לשינוי תמונות, איורים ושמע, וידאו, תוכן אודיו ויזואלי 
עם מסננים צילום ואפקטי מציאות מוגברת (אי.אר)גרפיקה, 
אנימציות, טקסט, ציורים, גאו טאגס, תגי מטה טאגס, היפר 
קישור; תוכנה לאיסוף, ניהול, עריכה, ארגון, שינוי, שידור, 
שיתוף ואחסון של נתונים ומידע; תוכנת מחשב למסחר 

אלקטרוני הניתנת להורדה כדי לאפשר למשתמשים לבצע 
עסקאות עסקיות אלקטרוניות באמצעות המחשב העולמי 
ורשתות תקשורת; תוכנה לשליחה וקבלה של הודעות 

אלקטרוניות, התראות, הודעות ותזכורות; תוכנת מנוע חיפוש; 
כרטיסי מתנה מקודדים מגנטית; תוכנה לשימוש ביצירה, ניהול, 
מדידה והפצה של פרסומות של אחרים; שרת מודעות, כלומר, 
שרת מחשבים לאחסון פרסומות ומתן פרסומות לאתרים; 
תוכנת משחקי מציאות וירטואלית; משחק תוכנה במציאות 
רבודה; משחק תוכנה במציאות מעורבת; חומרת משחק 
במציאות מדומה; תוכנת משחקי מציאות משופרת; חומרת 
משחקי מציאות וירטואלית למחשב; חומרת משחקי מציאות 

משופרת למחשב; חומרת משחקי מחשב וירטואלים משולבים; 
ציוד היקפי למחשב; תוכנת מציאות וירטואלית לשימוש 

בהפעלת מחשבים, קונסולות משחקי וידאו, קונסולות משחקי 
מחשב כף יד, מחשבי לוח, מכשירים ניידים וטלפונים ניידים כדי 
לספק חוויות מציאות וירטואליות; תוכנת משחק אלקטרונית 
עבור התקנים אלחוטיים; תוכנת משחק אלקטרוני עבור 

מכשירים אלקטרוניים כף יד; תוכנת משחק אלקטרונית; ציוד 
היקפי לביש למחשבים, למחשבי לוח, למכשירים ניידים 

ולטלפונים ניידים; תוכנת מציאות וירטואלית; תוכנת מציאות 
מוגברת; תוכנת מציאות מעורבת; תוכנת משחק וידאו; תוכנת 
מולטימדיה אינטראקטיבית למשחקי מחשב; תוכנות משחקים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת משחקי מחשב; אוזניות 
לשימוש עם מחשבים; ציוד לייזר למטרות לא רפואיות; תוכנה 
לשילוב נתונים אלקטרוניים עם סביבות עולם אמיתי למטרות 
בידור, חינוך, משחקים, תקשורת ורשתות חברתיות; תוכנה 

לגישה והצגה של טקסט, תמונות ונתונים אלקטרוניים הקשורים 
לכנסים בתחום פיתוח תוכנה; תוכנה המאפשרת פיתוח, 

הערכה, בדיקה ותחזוקה של יישומי תוכנה ניידים עבור התקני 
תקשורת אלקטרוניים ניידים, כלומר, טלפונים ניידים, טלפונים 
חכמים, מחשבי כף יד וטאבלטים למחשב; תוכנה להמרת שפה 
טבעית לתוך פקודות ההפעלה מחשב; תוכנה, כלומר, ממשק 
המפרש כדי להקל על האינטראקציה בין בני אדם לבין מכונות; 
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virtual reality software; augmented reality software; 
mixed reality software; video game software; 
interactive multimedia computer game programs; 
downloadable electronic game programs; computer 
game software; headsets for use with computers; 
laser equipment for non-medical purposes; software 
for integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; software for accessing and viewing text, 
images and electronic data relating to conferences in 
the field of software development; software to enable 
development, assessment, testing, and maintenance 
of mobile software applications for portable electronic 
communication devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; software for converting natural language into 
machine-executable commands; software, namely, 
an interpretive interface for facilitating interaction 
between humans and machines; artificial intelligence 
software; personal assistant software; social 
assistant software; software development tools to 
enable mobile software applications to access 
backend services, namely, data storage, push 
notifications, and user management; software for 
mapping services; software for planning activities 
with other users and making recommendations; 
software for social and destination mapping; software 
for making reservations and bookings; software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
location-aware software for searching, determining 
and sharing locations; software for wireless content, 
data and information delivery; software to enable 
accessing, displaying, editing, linking, sharing and 
otherwise providing electronic media and information 
via the internet and communications networks; 
software, namely, an application providing social 
networking functionalities; software for creating, 
managing and accessing groups within virtual 
communities; software for location-based searching 
and alerts; software for searching and identifying 
employment opportunities; software for identifying 
and allowing users to contact government 
representatives; software providing a virtual 
marketplace; software providing location-based 
weather information; software providing, linking to, or 
streaming news or current events information; 
parental control software; software for facilitating 
interaction and communication between humans and 
ai (artificial intelligence) platforms; software in the 
nature of a mobile application for creating, sharing, 
disseminating and posting advertising; software for 
geo-location based advertising and product and 
service promotion; application programming interface 
(api) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; 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; software for organizing images, video, and 
audio-visual content using metadata tags; software 
for creating and managing social media profiles and 
user accounts; software for uploading, downloading, 
streaming, archiving, transmitting, and sharing 
images, audio-visual and video content and 
associated text and data; interactive photo and video 

תוכנת בינה מלאכותית; תוכנת עוזר אישי; תוכנת עוזר חברתי; 
כלי פיתוח תוכנה המאפשרים ליישומי תוכנה ניידים לגשת 

לשירותי סוף זיהוי, כלומר אחסון נתונים, הודעות דחיפה וניהול 
משתמשים; תוכנה למיפוי שירותים; תוכנה לתכנון פעילויות עם 
משתמשים אחרים והמלצות; תוכנה למיפוי חברתי ומיקומים; 
תוכנות לביצוע הזמנות; תוכנה להזמנת ו / או לרכישת מוצרים 
ושירותים; תוכנה מודעת מיקום לחיפוש, איתור ושיתוף של 
מיקומים; תוכנה עבור העברת תוכן, נתונים ומידע אלחוטיים; 

תוכנה המאפשרת גישה, הצגה, עריכה, קישור, שיתוף וגם מתן 
מדיה אלקטרונית ומידע באמצעות רשת האינטרנט ורשתות 
התקשורת; תוכנה, כלומר, יישום אספקת פונקציות לרשתות 
החברתיות; תוכנה ליצירה, ניהול וגישה לקבוצות בתוך קהילות 
וירטואליות; תוכנה לחיפוש והתראות מבוססות מיקום; תוכנה 
לחיפוש ולזיהוי הזדמנויות תעסוקה; תוכנה לזיהוי המאפשרת 
למשתמשים ליצור קשר עם נציגי הממשלה; תוכנה המספקת 
שוק וירטואלי; תוכנה המספקת מידע על מזג האוויר לפי מיקום; 
תוכנות המספקות, מקשרות או מפרידות חדשות או מידע על 

אירועים עכשוויים; תוכנת בקרת הורים; תוכנה להנעת 
אינטראקציה ותקשורת בין בני אדם לבין פלטפורמות 

אינטליגנציה מלאכותית; תוכנה במהותה של אפליקציה ניידת 
ליצירה, שיתוף, הפצה של פרסום; תוכנה עבור פרסום מבוסס 
מיקום גיאוגרפי וקידום מוצרים ושירותים; תוכנת ממשק תכנות 
יישומים (אי.פי.איי)המאפשרת אחזור נתונים, העלאה גישה 

וניהול; תוכנה לצפייה ואינטראקציה עם עדכון של תמונות, תוכן 
אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו וטקסט ונתונים קשורים; תוכנת מחשב 
להורדה, למציאת בעלי תוכן ותוכן, ולהרשמה לתוכן; תוכנה 
לארגון תמונות, וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי באמצעות תגי מטא 
נתונים; תוכנה ליצירה וניהול של פרופילי מדיה חברתית 
וחשבונות משתמשים; תוכנה להעלאה, הורדה, הזרמה, 

העברה לארכיון, שידור ושיתוף תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן 
וידאו וטקסט ונתונים קשורים; צילום אינטראקטיבי וציוד וידאו, 
כלומר, ביתני לכידה, העלאה, עריכה, הדפסה ושיתוף תמונות 
דיגיטליות ווידאו; תוכנה המאפשרת ליחידים, לקבוצות, לחברות 

ולמותגים ליצור ולשמור נוכחות מקוונת למטרות שיווקיות; 
תוכנה למפרסמים עבור תקשורת עם הקהילות המקוונות 

ולפעול איתן; תוכנה להזרמת תוכן בידור מולטימדיה; ממשק 
תכנות יישומים (אי.פי.איי) לשימוש בפיתוח פלטפורמות אי.איי 
(בינה מלאכותית), כלומר, בוטים, סוכנים וירטואליים ועוזרים 
וירטואליים; תוכנה לארגון אירועים; תוכנת מחשב להורדה 
ותוכנות יישומים ניידים לשימוש בצילום ועריכת תמונות 
והקלטה ועריכה קטעי וידאו; חומרת מציאות וירטואלית 

למחשב; חומרת משחק מחשב של מציאות וירטואלית; תוכנת 
מציאות וירטואלית לשימוש בהפעלת מחשבים, קונסולות 
משחקי וידאו, קונסולות משחקי מחשב כף יד, מחשבי לוח, 
מכשירים ניידים וטלפונים ניידים כדי לספק חוויות מציאות 
וירטואליות; תוכנה של משחק מחשב עבור קונסולות משחק 
וידאו ביתיים; ציוד היקפי לביש למחשבים, למחשבי לוח, 

למכשירים ניידים ולטלפונים ניידים, כלומר תצוגות ראש ניתנות 
להגדרה; אוזניות לשימוש עם קונסולות משחק וידאו; חומרת 
מציאות משופרת למחשב; אוזניות מציאות וירטואליות; אוזניות 
מציאות משופרת; משקפי מציאות וירטואליים; משקפי מציאות 
משוכללים; תוכנת מציאות וירטואלית לניווט סביבת מציאות 
וירטואלית; תוכנת מציאות מוגברת לניווט סביבת מציאות 

מוגברת; תוכנת מציאות משופרת לשימוש במחשבים, קונסולות 
משחקי וידיאו, משחקי מחשב כף יד, מחשבי לוח, מכשירים 
ניידים וטלפונים סלולריים כדי לספק חוויות מציאות מוגברות; 
אוזניות עבור משחקי מציאות מדומה; אוזניות עבור משחקי 

מציאות מוגברת; בקרי מציאות וירטואלית ניידים; בקרי מציאות 
משופרת ניידים; וידאו ותוכניות משחק מחשב; תוכנת בידור 
אינטראקטיבית; תוכנת הכרת מחווה; חיישני תנועה למעקב 
עבור טכנולוגיית מציאות מדומה; חיישני תנועה למעקב עבור 
טכנולוגיית מציאות מוגברת; תוכנת מחשב לבקרה על פעולת 
התקני שמע ווידאו; התקני הזרמת מדיה דיגיטלית; אוזניות; 

אוזניות; תוכנת תצוגת וידאו; חומרת הצגת וידאו, כלומר, מנהלי 
וידאו עבור משקפי וידאו; תוכנה לניווט בסביבה מציאות 
וירטואלית; תוכנה המאפשרת הפעלת מחשבים, קונסולות 
משחקי וידאו, קונסולות משחקי מחשב כף יד, מחשבי לוח, 
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equipment, namely, kiosks for capturing, uploading, 
editing, printing and sharing digital images and video; 
software that enables individuals, groups, 
companies, and brands to create and maintain an 
online presence for marketing purposes; software for 
advertisers to communicate and interact with online 
communities; software for streaming multimedia 
entertainment content; application programming 
interface (api) for use in developing ai (artificial 
intelligence) platforms, namely, bots, virtual agents 
and virtual assistants; software for organizing events; 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; virtual 
reality computer hardware; virtual reality game 
computer hardware; virtual reality software for use in 
enabling computers, video game consoles, handheld 
video game consoles, tablet computers, mobile 
devices, and mobile telephones to provide virtual 
reality experiences; computer game software for 
home video game consoles; wearable peripherals for 
computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones, namely, configurable head-
mounted displays; headsets for use with video game 
consoles; augmented reality computer hardware; 
virtual reality headsets; augmented reality headsets; 
virtual reality glasses; augmented reality glasses; 
virtual reality software for navigating a virtual reality 
environment; augmented reality software for 
navigating an augmented reality environment; 
augmented reality software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide augmented reality 
experiences; headsets for virtual reality games; 
headsets for augmented reality games; handheld 
virtual reality controllers; handheld augmented reality 
controllers; video and computer game programs; 
interactive entertainment software; gesture 
recognition software; motion tracking sensors for 
virtual reality technology; motion tracking sensors for 
augmented reality technology; computer software for 
controlling the operation of audio and video devices; 
digital media streaming devices; earphones; 
headphones; video display software; video display 
hardware, namely, video drivers for video eyewear; 
software for navigating a virtual reality environment; 
software for use in enabling computers, video game 
consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile telephones to 
provide virtual reality and augmented reality 
experiences; virtual reality software for object 
tracking, motion control and content visualization; 
augmented reality software for object tracking, 
motion control and content visualization; virtual reality 
software for users to experience virtual reality 
visualization, manipulation and immersion; 
augmented reality software for users to experience 
augmented reality visualization, manipulation and 
immersion; virtual reality software for operating virtual 
reality headsets; augmented reality software for 
operating augmented reality headsets; virtual reality 
software for interactive entertainment; augmented 
reality software for interactive entertainment; 
headsets; software for recording, storing, 
transmitting, receiving, displaying and analyzing data 
from wearable computer hardware; wearable 

מכשירים ניידים וטלפונים סלולריים על מנת לספק את המציאות 
הווירטואלית ולהגדיל את חוויות המציאות; תוכנת מציאות 

וירטואלית למעקב אחר אובייקטים, בקרת תנועה והדמיה של 
תוכן; תוכנת מציאות מוגברת למעקב אחר אובייקטים, בקרת 
תנועה והדמיה של תוכן; תוכנת מציאות וירטואלית למשתמשים 
לחוות הדמיית מציאות מדומה, מניפולציה ושקיעה במחשבות; 
תוכנה מציאות משופרת למשתמשים לחוות הדמיית מציאות 
מוגברת, מניפולציה ושקיעה במחשבות; תוכנת מציאות 

וירטואלית להפעלת אוזניות מציאות מדומה; תוכנת מציאות 
מוגברת להפעלת אוזניות מציאות; תוכנת מציאות וירטואלית 

לבידור אינטראקטיבי; תוכנת מציאות משופרת לבידור 
אינטראקטיבי; אוזניות; תוכנת הקלטה, אחסון, שידור, קבלה, 
הצגה וניתוח של נתונים מחומרת מחשב לבישה; מכשירי 

מחשוב לבישים מורכבים בעיקר ממסכי תוכנה ותצוגה עבור 
חיבור למחשבים, למחשבי לוח, למכשירים ניידים ולטלפונים 
ניידים, על מנת לאפשר מציאות וירטואלית וחוויות עולם 

מציאותיות מוגברות; משקפי מגן המאפשרים מציאות מדומה, 
משופרת לחוויות עולם; תוכנה לשימוש ביצירת ועיצוב המציאות 
הווירטואלית ותוכנת המציאות המוגברת; ממשק תכנות יישומים 

(אי.פי.איי) עבור תוכנת מחשב לפיתוח מציאות וירטואלית 
וחוויות מציאות משופרת; תוכנה וחומרה עבור תוכניות מערכת 
הפעלה; מערכות הפעלה של מחשבים; תוכנה למעקב אחר 
תנועה, הדמיה, מניפולציה, צפייה והצגה של חוויות מציאות 
וירטואליות מוגדלות; תוכנה, קושחה וחומרה לשימוש חזותי, 
מעקב והכרת קול, אודיו, תנועה, עין ומחווה; חומרת מחשב 

ותוכנה להפעלת התקני חיישנים; התקני חיישנים אלקטרוניים, 
מצלמות, מקרנים ומיקרופונים, עבור זיהוי לכידה והכרה של 
פנים, מחוות וקול; חומרת ותוכנת מחשב לאיתור אובייקטים, 
מחוות משתמש ופקודות; תוכנה וחומרה  לבקרה, קביעת 
תצורה וניהול בקרים; תוכנה וחומרה המאפשרת למכשירים 
אלקטרוניים לשתף נתונים ולתקשר האחד עם השני; תוכנת 

מערכת הפעלה למחשב; תוכנות מנהלי התקנים עבור מכשירים 
אלקטרוניים המאפשרים לחומרת מחשב והתקנים אלקטרוניים 
לתקשר אחד עם השני; מצלמות; סוללות; מטענים לסוללות; 
מארזי סוללה; מארזי סוללות; התקני טעינת חשמל וניהול 

צריכת חשמל עבור התקנים אלקטרוניים ניידים; מטעני טעינה; 
מדות טעינה למכשירים אלקטרוניים ניידים; מטעני בסיס 
למכשירים אלקטרוניים ניידים; בנקי כוח; מטענים חיצוניים; 

מטען אלחוטי; התקני סוללה חשמליים נטענים, דהיינו סוללות 
נטענות וכלי חשמל ניידים; מארזי סוללות חיצוניים נטענים 
לשימוש עם מכשירים אלקטרוניים ניידים; מטענים לסוללות; 
מתאמי כוח; מתאמי חשמל; מחברים חשמליים ואלקטרוניים; 
מתאמי כוח; שקיות ומארזים המותאמים במיוחד למכשירים 
אלקטרוניים ניידים; כיסויים קדמיים עבור מכשירים משולבים 
לראיה ושמיעה, מכשירים ניידים לתקשורת נתונים ומכשירי 

תקשורת ניידים. כיסויי גב, וכיסויי נשיאה למכשירים 
אלקטרוניים ניידים; תיקים למכשירים אלקטרוניים ניידים; פסים; 
כיסויים ותיקים מגנים למכשירים אלקטרוניים ניידים; שרוולי 
הגנה למכשירים אלקטרוניים ניידים; מחזיקי יד, סרטי זרוע, 

קליפים ותיקים נשיאה המותאמים במיוחד למכשירים 
אלקטרוניים ניידים; מתלי קיר להתקנה של מכשירים 

אלקטרוניים ניידים; מעמדים להתקנים אלקטרוניים ניידים; 
מחזיקי מכשירים אלקטרוניים ניידים; שלטים רחוקים למכשירים 
אלקטרוניים ניידים; כבלי שמע ורמקולים חשמליים ומחברים; 
רמקולי שמע; תחנות עגינה עבור מכשירים אלקטרוניים ניידים; 
רמקולים; כבלים חשמליים ואביזריהם; כבלים חשמליים; כבלי 
חיבור; כבלים לשידור אותות אופטיים; כבלי חשמל ומחברי 
כבלים; מיקרופונים; מקלטי אודיו; משדרי אודיו; ציוד היקפי 
למחשב אלחוטי; תצוגת וידאו מותקנת על הראש; מקלטי 

אותות אלקטרוניים; מקלטי וידאו; משדרים ומקלטים אלחוטיים 
לשכפול של צלילים ואותות; חיישנים חשמליים; חיישנים לניטור 
תנועות פיזיות; תוכנה לשליחה וקבלה של מסרים אלקטרוניים, 

גרפיקה, תמונות, תוכן שמע ויזואלי באמצעות האינטרנט 
ורשתות תקשורת; תוכנה באופיו של יישום נייד; כרטיסי סים; 
תוכנה לעיבוד תמונות, גרפיקה, אודיו, וידאו וטקסט; תוכנה, 
כלומר תוכנת מסרים מיידיים, תוכנת שיתוף קבצים, תוכנת 

תקשורת עבור החלפת נתונים אלקטרוניים, אודיו, תמונות וידאו 
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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 reality and augmented 
reality world experiences; goggles for enabling virtual 
reality, augmented reality world experiences; 
software for use in creating and designing virtual 
reality and augmented reality software; application 
programming interface (api) for computer software for 
developing virtual reality and augmented reality 
experiences; software and firmware for operating 
system programs; computer operating systems; 
software for tracking motion in, visualizing, 
manipulating, viewing, and displaying augmented 
and virtual reality experiences; software, firmware 
and hardware for use in visual, voice, audio, motion, 
eye and gesture tracking and recognition; computer 
hardware and software for operating sensor devices; 
electronic sensor devices, cameras, projectors, and 
microphones for gesture, facial, and voice detection, 
capture and recognition; computer hardware and 
software for detecting objects, user gestures and 
commands; software and firmware for controlling, 
configuring and managing controllers; software and 
firmware for enabling electronic devices to share data 
and communicate with each other; computer 
operating system software; software driver programs 
for electronic devices for enabling computer 
hardware and electronic devices to communicate 
with each other; cameras; batteries; battery chargers; 
battery cases; battery packs; power charging and 
power management devices for mobile electronic 
devices; charging docks; charging stands for mobile 
electronic devices; base chargers for mobile 
electronic devices; power banks; external chargers; 
wireless charging cases; rechargeable electric 
battery devices, namely, rechargeable batteries and 
portable power supplies; rechargeable external 
battery packs for use with mobile electronic devices; 
chargers for batteries; power adapters; electrical 
adapters; electrical and electronic connectors; power 
adapters; bags and cases specially adapted for 
mobile electronic devices; briefcases, backpacks and 
carrying cases for mobile electronic devices; cases 
for mobile electronic devices; faceplates- faceplates 
for mobile audio visual apparatus, mobile data 
communications apparatus, and mobile 
telecommunications apparatus; protective covers and 
cases for mobile electronic devices; protective 
sleeves for mobile electronic devices; holders, 
armbands, clips and carrying cases specially adapted 
for mobile electronic devices; wall mounts for 
mounting mobile electronic devices; stands for 
mobile electronic devices; holders for mobile 
electronic devices; remote controls for mobile 
electronic devices; electrical audio and speaker 
cables and connectors; audio speakers; docking 
stations for mobile electronic devices; loudspeakers; 
electronic cables parts and fittings; electric cables; 
connection cables; cables for optical signal 
transmission; power cables and cable connectors; 
microphones; audio receivers; audio transmitters; 
wireless computer peripherals; head-mounted video 
display; receivers of electronic signals; video 
receivers; wireless transmitters and receivers for 
reproduction of sound and signals; electric sensors; 
sensors for monitoring physical movements; software 

וגרפיקה באמצעות מחשבים, רשתות ניידות, אלחוטיות 
ותקשורת; תוכנה לניהול מידע אישי; תוכנת סנכרון נתונים; 
תוכנה לניהול תוכן של רשתות חברתיות, אינטראקציה עם 
קהילה וירטואלית והעברת תמונות, אודיו, תוכן אודיו-ויזואלי 
ותוכן וידאו, תמונות, קטעי וידאו, נתונים, טקסט, הודעות, 

הערות, פרסומות, תקשורת ופרסום בתקשורת; תוכנה להצגה 
ושיתוף של מיקום של משתמש, איתור, איתור ואינטראקציה עם 

משתמשים ומקומות אחרים; תוכנה לשימוש בניהול קשרי 
לקוחות (סי.אר.אמ); תוכנה למתן מידע צרכני; תוכנת העברת 
הודעות; תוכנות להזרמה והסדרה של מימון וחלוקת גיוס 

תרומות ותרומות; תוכנה לשירותי גיוס כספים מקוונים ותרומות 
כספיות; תוכנה לשימוש בקידום שיחות על גבי פרוטוקול 
אינטרנט (וי.או.אי.פי), שיחות טלפון, שיחות וידאו, הודעות 
טקסט, הודעות מיידיות ושירותי רשת חברתית מקוונים; ציוד 
טלקומוניקציה לאספקת גישה של צד שלישי, המאפשר שידור 
של וידאו, נתונים וקול, רשתות תקשורת גלובליות, כלומר, 

מחשבים ניידים וגישה לטלפונים ניידים, תחנות משדר בסיסיות 
וחלקי רדיו אלחוטיים מהם, מקמ"שי נתונים, משדרי נתונים , 
נתבים ומתגים, מעגלי שידור, מעגלים משולבים, חומרת 

מחשב, לקוחות ושרתים של ענן נייד, מרבב, מעבדים לאותות 
דיגיטליים, מעבדי אותות תדר רדיו, מעגלי מיתוג ניידים, בקרי 
חשמל באוויר, בקרי חשמל ניידים, בקרי חשמל, גישה מרחוק 
בקרים חשמליים, יציאות רדיו, אנטנות, רכיבי רדיו אלקטרוניים, 
תוכנה ליישומי תקשורת ורשתות ליבה ניידת הכוללות מקמ"שי 

נתונים, רשתות אלחוטיות ושערים לאיסוף, שידור וניהול 
נתונים, קול ווידאו; תקשורת תוכנה ותקשורת מחשבים חומרה 
עבור מתן גישה לאינטרנט; הכל כלול בסוג 9.                        
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for sending and receiving electronic messages, 
graphics, images, audio and audio visual content via 
the internet and communication networks; software in 
the nature of a mobile application; sim cards; 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; software, namely, instant messaging 
software, file sharing software, communications 
software for electronically exchanging data, audio, 
video images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and communication networks; software for 
personal information management, and data 
synchronization software; software for managing 
social networking content, interacting with a virtual 
community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, comments, advertisements, 
media advertising communications and information; 
software for displaying and sharing a user's location 
and finding, locating, and interacting with other users 
and places; software for use in customer relationship 
management (crm); software for providing consumer 
information; messaging software; software for 
facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; software for 
online charitable fundraising services and financial 
donation services; software for use in facilitating 
voice over internet protocol (voip) calls, phone calls, 
video calls, text messages, instant message and 
online social networking services; 
telecommunications equipment for providing third 
party access to, and enabling the transmission of 
video, data and voice over, global communications 
networks, namely, mobile and access computer and 
mobile telephone terminals, base transceiver stations 
and wireless radio parts thereof, data transceivers, 
data repeaters, routers and switches, transmission 
circuits, integrated circuits, computer hardware, 
mobile cloud clients and servers, multiplexers, digital 
signal processors, radio frequency signal processors, 
mobile switching circuits, air traffic electrical 
controllers, mobility electrical controllers, access 
electrical controllers, remote port electrical 
controllers, radio ports, antennas, electronic radio 
components, software for telecommunications 
applications, and mobile core networks comprising 
data transceivers, wireless networks and gateways 
for collection, transmission and management of data, 
voice and video; communication software and 
communication computer hardware for providing 
access to the internet; all included in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services; 
provision of market research and information 
services; promoting the goods and services of others 
via computer and communication networks; business 
and advertising services, namely, media planning 
and media buying for others; business and 
advertising services, namely, advertising services for 
tracking advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, and 
for optimizing advertising performance; consulting 
services in the fields of advertising and marketing; 
facilitating the exchange and sale of services and 
products of third parties via computer and 
communication networks; online retail store services 

שירותי שיווק, פרסום וקידום; אספקת שירותי מחקר ושירותי 
מידע; קידום מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות רשתות 
מחשבים ותקשורת; שירותים עסקיים ופרסום, כלומר, תכנון 

מדיה וקניית מדיה עבור אחרים; שירותי פרסום, כלומר שירותי 
פרסום למעקב אחר ביצועי פרסום, לניהול, הפצה והצגה של 
פרסום, לניתוח נתוני פרסום, לנתוני פרסום לדיווח ולביצוע 
אופטימיזציה של ביצועי הפרסום; שירותי ייעוץ בתחומי 

הפרסום והשיווק; סיוע בחילופי ומכירה של שירותים ומוצרים 
של צדדים שלישיים באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות הכוללות מגוון רחב של 
מוצרי צריכה של אחרים, כרטיסי מתנה, ומסירת מדיה 

דיגיטלית, אוזניות מציאות וירטואלית ותוכן מציאות וירטואלית; 
מתן שווקים מקוונים למוכרים של סחורות ו / או שירותים; חיבור 
מוכרים עם קונים באמצעות מתקנים מקוונים; רשת עסקית; 

שירותי תעסוקה וגיוס; שירותי פרסום והפצת מידע, בפרט, מתן 
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featuring a wide variety of consumer goods of others, 
gift cards, and delivery of digital media, virtual reality 
headsets, and virtual reality content and data; 
providing online marketplaces for sellers of goods 
and/or services; connecting sellers with buyers via 
online facilities; business networking; employment 
and recruiting services; advertising and information 
distribution services, in particular, providing classified 
advertising space via the global computer network; 
providing online computer databases and online 
searchable databases in the field of classifieds; pre-
paid gift card services, in particular, issuing gift card 
certificates that may be redeemed for goods or 
services; charitable services, in particular promoting 
public awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community service and 
humanitarian activities; providing contest and 
incentive award programs designed to recognize, 
reward and encourage individuals and groups which 
engage in self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and 
community service and humanitarian activities and 
sharing of creative work product; organizing 
exhibitions and events in the field of software and 
hardware development for commercial or advertising 
purposes; association services that promote the 
interests of professionals and businesses in the field 
of mobile software application development; online 
advertising and promoting the goods and services of 
others via the internet; marketing and advertising 
consultation services; market research services; 
advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others by means of providing photo and 
video equipment at special events; advertising 
services of promotional events via providing online 
facilities for live streaming videos; arranging and 
conducting special events for commercial, 
promotional or advertising purposes; advertising via 
electronic media; organizing, promoting and 
conducting exhibitions, tradeshows and events for 
business purposes; organizing and conducting 
events, exhibitions, expositions and conferences for 
commercial purposes in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; online 
retail store services featuring virtual reality and 
augmented reality headsets, games, content and 
digital media; providing telephone directory 
information via global communications networks; 
electronic catalog services; customer relationship 
management; business assistance and consulting 
services; providing user comments concerning 
business organizations, service providers, and other 
resources via online facilities; advertising services; 
dissemination of advertising for others via a global 
computer network; advertising services, namely, 
advertising campaign management, targeting, 
implementation and optimization services; marketing 
research, namely, advertising campaign and 
consumer preferences research and analysis; 
promoting the goods and services of others by 
means of distributing video advertising on the 
internet; advertising services, namely, scheduling, 
tracking, and reporting advertising for others; 
preparation and realization of media and advertising 
plans and concepts; ad serving, namely, placing 
advertisements on websites for others; advertising 

מרחב פרסום מסווג באמצעות רשת המחשוב העולמית; מתן 
מאגרי מידע מקוונים ומאגרי מידע מקוונים בתחום הסיווגים; 
שירותי כרטיס מתנה ששולמו מראש, בפרט, הנפקת אישורי 
כרטיס מתנה שניתן לפדות עבור סחורות או שירותים; צדקה, 

ובמיוחד קידום המודעות הציבורית לפעילות צדקה, 
פילנתרופית, התנדבות, שירות ציבורי וקהילתי ופעילויות 

הומניטאריות; מתן תוכניות תחרות ותמריצים שנועדו לזהות, 
לתגמל ולעודד יחידים וקבוצות העוסקים בשיפור עצמי, הגשמה 
עצמית, צדקה, פילנתרופיה, התנדבות, שירות ציבורי וקהילתי 
ופעילויות הומניטריות ושיתוף של מוצר עבודה יצירתי; ארגון 
תערוכות ואירועים בתחום פיתוח תוכנה וחומרה למטרות 
מסחריות או פרסומיות; שירותי האגודה המקדמים את 

האינטרסים של אנשי מקצוע ועסקים בתחום פיתוח יישומי 
תוכנה ניידים; פרסום מקוון וקידום מוצרים ושירותים של אחרים 

באמצעות האינטרנט; שירותי ייעוץ שיווקי ופרסום; שירותי 
מחקר שוק; פרסום, שיווק וקידום מוצרים ושירותים של אחרים 
באמצעות אספקת ציוד צילום ווידאו באירועים מיוחדים; שרותי 

פרסום של אירועי קידום מכירות באמצעות מתן שירותים 
מקוונים לסרטוני וידאו בשידור חי; ארגון ועריכת אירועים 

מיוחדים למטרות מסחריות, קידום מכירות או פרסום; פרסום 
באמצעי תקשורת אלקטרוניים; ארגון, קידום וביצוע תערוכות, 
תערוכות ואירועים לצרכים עסקיים; ארגון אירועים, תערוכות, 
תערוכות וכנסים למטרות מסחריות בבידור אינטראקטיבי, 
מציאות וירטואלית, מוצרי אלקטרוניקה ומוצרי בידור, שירותי 
חנויות קמעונאיות מקוונות הכוללות מציאות וירטואלית ואוזניות 
מציאות משוכללות, משחקים, תוכן ומדיה דיגיטלית; אספקת 
מידע במדריך הטלפון באמצעות רשתות תקשורת גלובליות; 
שירותי קטלוג אלקטרוני; ניהול קשרי לקוחות; שירותי ייעוץ 
וייעוץ עסקי; מתן הערות משתמשים לגבי ארגונים עסקיים, 
ספקי שירותים ומשאבים אחרים באמצעות מתקנים מקוונים; 
שירותי פרסום; הפצת פרסומות לאחרים באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית; שירותי פרסום, כלומר, ניהול מסע פרסום, 
מיקוד, יישום שירותי אופטימיזציה; מחקר שיווקי, דהיינו קמפיין 

פרסומי והעדפות הצרכנים מחקר וניתוח; קידום מוצרים 
ושירותים של אחרים באמצעות הפצת פרסום וידאו באינטרנט; 
שירותי פרסום, כלומר תזמון, מעקב ודיווח על אחרים; הכנה 

ומימוש של תוכניות ורעיונות של מדיה ופרסום; פרסום מודעות, 
כלומר, הצבת פרסומות באתרי אינטרנט עבור אחרים; שירותי 
פרסום, כלומר מיקוד ואופטימיזציה של פרסום מקוון; ניהול 
מידע עסקי, דהיינו, דיווח על מידע עסקי ואנליזה עסקית 

בתחומי הפרסום והשיווק; ייעוץ עסקי בנוגע לפעילות שיווקית; 
תכנון מדיה וקניית שירותי מדיה; ייעוץ מותג; עיצוב חומרי 
פרסום עבור אחרים; מתן ספריות עסקיות מקוונות הכוללות 

מסעדות, ברים, תיאטראות קולנוע, מועדוני ריקודים, מוזיאונים, 
גלריות אמנות וחללים תרבותיים וחברתיים אחרים; קידום 
האינטרס הציבורי והמודעות לנושאים הקשורים לגישה 

לאינטרנט לאוכלוסיית העולם; ייעוץ עסקי בתחום התקשורת; 
שירותי ייעוץ עסקי, המאפשרים לגופים עסקיים, לא-ממשלתיים 
ולארגונים ללא כוונת רווח לפתח, לארגן ולנהל תוכניות על מנת 
להציע גישה טובה יותר לרשתות התקשורת העולמיות; ארגון, 
קידום וביצוע תצוגות, תערוכות ואירועים לצרכים עסקיים; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                 
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services, namely, targeting and optimization of online 
advertising; business information management, 
namely, reporting of business information and 
business analytics in the fields of advertising and 
marketing; business consultation regarding marketing 
activities; media planning and media buying services; 
brand consulting; design of advertising materials for 
others; providing online business directories featuring 
restaurants, bars, movie theaters, dance clubs, 
museums, art galleries, and other cultural and social 
spaces; promoting the public interest and awareness 
of issues involving access to the internet for the 
global population; business consultation in the field of 
telecommunications; business management 
consulting services to enable business entities, non-
governmental organizations and non-profit 
organizations to develop, organize, and administer 
programs to offer greater access to global 
communications networks; organizing, promoting and 
conducting exhibitions, tradeshows and events for 
business purposes; all included in class 35.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      Class: 36 סוג: 36

Financial transaction processing services, namely, 
providing secure commercial transactions and 
payment options; electronic processing and 
transmission of bill payment data for users of the 
internet and communication networks; electronic 
funds transfer services; credit card, debit card, and 
gift card transaction processing services; merchant 
services, namely, payment transaction processing 
services; providing electronic mobile payment 
services for others; financial services; payment 
processing services; financial transaction services; 
facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; online 
charitable fundraising services and financial donation 
services; all included in class 36.

שירותי רכישות פיננסיות, כלומר, מתן עסקאות מסחריות 
מאובטחות ואפשרויות תשלום; עיבוד אלקטרוני והעברה של 
נתוני תשלום חשבונות עבור משתמשי האינטרנט ורשתות 

התקשורת; שירותי העברת כספים אלקטרוניים; שירותי עיבוד 
להעברות כספים בכרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי מתנה; 
שירותים למסחר, כלומר, שירותי עיבוד להעברות תשלומים; 
מתן שירותי תשלום ניידים אלקטרוניים עבור אחרים; שירותים 
פיננסיים; שירותי  עיבוד תשלומים; שירותי עסקאות פיננסיות; 
סיוע והסדרת מימון ומימון גיוס תרומות ותרומות; שירותים 

מקוונים לגיוס תרומות צדקה ושירותי תרומה כספית; הכל כלול 
בסוג 36.                                                                         
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Photo sharing and video sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, videos 
and audio visual content among internet users; 
providing access to computer, electronic and online 
databases;  telecommunications services, namely, 
electronic transmission of electronic media, data, 
messages, graphics, images, audio, video and 
information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which transfer 
mobile device and internet users to other local and 
global online locations; facilitating access to third 
party websites or to other electronic third party 
content via a universal login; providing online chat 
rooms, instant messaging services, and electronic 
bulletin boards; audio, text and video broadcasting 
services over the internet or other communications 
networks; voice over internet protocol (voip) services; 
telephony communication services; providing access 
to computer databases in the fields of social 
networking and social introduction and dating; peer-
to-peer photo and data sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, graphics 
and audio content among internet users; 
telecommunications and 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; chatroom services for social 
networking; streaming and live streaming of video, 
audiovisual, and interactive audiovisual content via 
the internet; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of virtual reality content and 
data; providing electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; video conferencing services; 
providing technical support services regarding the 
usage of communications equipment; providing 
facilities and equipment for video conferencing; 
teleconferencing; providing an online community 
forum for users to share and stream information, 
audio, video, real-time news, entertainment content, 
or information, to form virtual communities, and to 
engage in social networking; telecommunication 
services, namely, data transmission and reception 
services via telecommunication networks; mobile 
phone communication services; web messaging; 
video teleconferencing; instant messaging services; 
electronic exchange of voice, data, audio, video, text 
and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; encrypted electronic 
transmission and delivery of recovered data; 
provision of access to telecommunication networks 
and the internet; internet connectivity; information 
about telecommunication; consulting in the field of 
telecommunication services, namely, transmission of 
voice, data, and documents via telecommunications 
networks; providing access to interactive electronic 
and online databases of user –defined content, third 
party content, photos, video, audio, visual, and audio-
visual material in the field of general interest; 
providing access to computer databases and online 
searchable databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating ; all 
included in class 38.

שיתוף תמונות ושירותי שיתוף וידאו, כלומר, שידור אלקטרוני 
של קבצי תמונה דיגיטליים, קטעי וידאו ושמע תוכן חזותי בקרב 
משתמשי האינטרנט; מתן גישה למסדי נתונים ממוחשבים, 

אלקטרוניים ומאגרים מקוונים; שירותי תקשורת, כלומר, שידור 
אלקטרוני של מדיה אלקטרונית, נתונים, הודעות, גרפיקה, 
תמונות, אודיו, וידאו ומידע; מתן פורומים מקוונים לתקשורת 

בנושאי עניין כללי; מתן קישורי תקשורת מקוונים המעבירים את 
המשתמשים הניידים ואת משתמשי האינטרנט למיקומים 

מקוונים מקומיים ומקומיים אחרים; מתן גישה לאתרי אינטרנט 
של צד שלישי או לתכנים אחרים של צד שלישי באמצעות 
התחברות אוניברסלית; מתן חדרי צ'אט מקוונים, מיידיות 
שירותי מסרים מיידיים ולוחות מודעות אלקטרוניים; שירותי 
אודיו, טקסט ושידור וידאו באינטרנט או ברשתות תקשורת 
אחרות; שרותי (וי.או.אי.פי); שירותי תקשורת טלפונית; מתן 

גישה למסדי נתונים של מחשבים בתחומי הרשתות החברתיות 
וההיכרות החברתית; תקשורת מעובד לעובד ושרותי שיתוף 
נתונים, כלומר, שידור אלקטרוני של קבצי תמונה דיגיטליים, 
גרפיקה ושמע תוכן בקרב משתמשי האינטרנט; טלקומוניקציה 

ושירותי רשת מעובד לעובד, כלומר, שידור אלקטרוני של 
תמונות, אודיו ווידאו ותוכן וידאו, תמונות, קטעי וידאו, נתונים, 
טקסט, הודעות, פרסומות, תקשורת מדיה ופרסום מידע; 
שירותי צ'אט עבור רשת חברתית; הזרמת הזרמה חיה של 
וידאו, אודיו ויזואלי ותוכן אורקולי אינטראקטיבי באמצעות 
האינטרנט; שירותי תקשורת, דהיינו, שידור אלקטרוני של 
תכנים ונתונים של מציאות מדומה; מתן לוחות מודעות 
אלקטרוניים להעברת מסרים בקרב משתמשים בתחום 

התעניינות כללית; שירותי ועידות וידאו; מתן שירותי תמיכה 
טכנית בנוגע לשימוש בציוד תקשורת; מתן מתקנים וציוד 
לשיחות ועידה בווידיאו; שיחות ועידה בוידיאו; מתן פורום 

קהילתי מקוון למשתמשים לשתף ולהזרים מידע, אודיו, וידאו, 
חדשות בזמן אמת, תוכן בידור, או מידע, כדי ליצור קהילות 
וירטואליות, ולעסוק ברשתות חברתיות; שירותי תקשורת, 
דהיינו שירותי העברת נתונים וקליטה באמצעות רשתות 
תקשורת; שירותי תקשורת טלפון נייד; הודעות אינטרנט; 
ועידות וידאו; שירותי העברת הודעות מיידיות; החלפה 
אלקטרונית של קול, נתונים, אודיו, וידאו, טקסט וגרפיקה 
נגישים באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; תמסורת 
אלקטרונית מוצפנת ומסירת נתונים משוחזרים; מתן גישה 

לרשתות תקשורת ולאינטרנט; קישוריות לאינטרנט; מידע על 
תקשורת; ייעוץ בתחום שירותי תקשורת, דהיינו העברת קול, 
נתונים ומסמכים באמצעות רשתות תקשורת; מתן גישה למסדי 
נתונים אלקטרוניים אינטראקטיביים מקוונים של תוכן המוגדר 
על ידי המשתמש, תוכן של צד שלישי, תמונות, וידאו, אודיו, 
חומר חזותי ואודיו-ויזואלי בתחום העניין הכללי; מתן גישה 
למסדי נתונים של מחשבים ומסדי נתונים הניתנים לחיפוש 
באינטרנט בתחומים של רשתות חברתיות, מבוא חברתי 

והכרויות; הכל כלול בסוג 38.                                              
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; photosharing and video 
sharing services; electronic publishing services for 
others; entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the internet or 
communication networks; providing information about 
online computer games and video games via 
computer or communication networks; arranging and 
conducting competitions and facilitating events for 
video gamers and computer game players; providing 
non-downloadable online resource publications for 
software developers; contest and incentive award 
programs designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage in 
self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; organizing and sponsoring 
contest and incentive award programs for software 
developers; publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, 
and electronic publications; educational services, in 
particular, organizing and conducting conferences, 
courses, seminars, and online training in the fields of 
advertising, marketing, social networking, the 
internet, and social media, and distribution of course 
material in connection therewith; online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined 
content; entertainment services, namely, providing 
virtual reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content; entertainment services, namely, providing 
mixed reality games, interactive entertainment and 
mixed reality content; providing a computer game for 
use network-wide by network users; providing online 
virtual reality games; providing online augmented 
reality games; providing online mixed reality games; 
entertainment services, namely, providing online 
video games; organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; arranging and 
conducting educational conferences; organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; educational 
services, namely, organizing and conducting 
conferences and seminars in the fields of artificial 
intelligence and the internet of things; training in the 
field of design, advertising and communication 
technologies; training in the field of strategic media 
planning relating to advertising, marketing and 
business; online journals, namely, blogs featuring 
advertising, marketing and business; providing 
computer, electronic and online databases in the field 
of entertainment; 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; organizing live exhibitions and 
conferences in the fields of culture, entertainment 
and social networking for non-business and non-
commercial purposes; providing online games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and virtual 

שירותי בידור; שיתוף תמונות ושיתוף וידאו; שירותי פרסום 
אלקטרוניים עבור אחרים; שירותי בידור, כלומר, סיוע 

במשחקים אינטראקטיביים מרובי משתתפים ולשחקנים יחידים 
למשחקים המשוחקים דרך האינטרנט או רשתות תקשורת; 
מתן מידע על משחקי מחשב מקוונים ומשחקי וידאו באמצעות 
מחשבים או רשתות תקשורת; ארגון ועריכת תחרויות וקידום 
אירועים עבור גיימרים ושחקני מחשב; מתן פרסומיים משאבים 
מקוונים בלתי ניתנים להורדה עבור מפתחי תוכנה; תחרויות 

ותוכניות תגמול אינטראקטיביות שנועדו לזהות, לתגמל ולעודד 
יחידים וקבוצות העוסקים בשיפור עצמי, הגשמה עצמית, צדקה, 

פילנתרופיה, התנדבות, שירות ציבורי וקהילתי ופעילויות 
הומניטריות ושיתוף של מוצרי עבודה יצירתיים; ארגון ותמיכה 
בתחרויות ותוכניות תגמול אינטראקטיביות למפתחי תוכנות; 
פרסום חומרים חינוכיים, דהיינו הוצאה לאור של ספרים, כתבי 
עת, ידיעונים ופרסומים אלקטרוניים; שירותי חינוך, בפרט, 

ארגון וניהול כנסים, קורסים, סמינרים והדרכות מקוונות בתחומי 
הפרסום, השיווק, הרשתות החברתיות, האינטרנט והמדיה 

החברתית, והפצת חומר הקורס בקשר לכך; כתבי עת מקוונים, 
כלומר, בלוגים שמציעות תוכן המוגדר על ידי המשתמש; 
שירותי בידור, כלומר, מן משחקי מציאות וירטואלית, בידור 

אינטראקטיבי ותוכן מציאות מדומה; שירותי בידור, דהיינו, מתן 
משחקי מציאות מוגברת, בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות 
מוגבר; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי מציאות מעורבים, 

בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות מעורבת; מתן משחק מחשב 
לשימוש ברשת על ידי משתמשי הרשת; מתן משחקי מציאות 
וירטואליים מקוונים; מתן משחקים מקוונים של  מציאות רבודה; 
מתן משחקים מקוונים של  מציאות מעורבת; שירותי בידור, 
כלומר, מתן משחקי וידאו מקוונים; ארגון תערוכות בתחום 
הבידור האינטראקטיבי, המציאות הווירטואלית, מוצר 

האלקטרוניקה וענפי הבידור במשחקי וידאו למטרות תרבותיות 
או חינוכיות; ארגון ועידות חינוכיות; ארגון תערוכות ואירועים 
בתחום פיתוח תוכנה למטרות חינוכיות; שירותי חינוך, דהיינו, 
ארגון ועריכת כנסים וסמינרים בתחומי הבינה המלאכותית 

ואינטרנט הדברים; הדרכה בתחום עיצוב, פרסום וטכנולוגיות 
תקשורת; הדרכה בתחום התכנון האסטרטגי של התקשורת 
בתחום הפרסום, השיווק והעסקים; כתבי עת מקוונים, כלומר, 
בלוגים שמציעות פרסום, שיווק ועסקים; מתן מאגרי מידע 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים בתחום הבידור; שירותי 
הוצאה לאור, דהיינו, פרסום פרסומים אלקטרוניים עבור 

אחרים; צילום אינטראקטיבי וציוד וידאו, כלומר, ביתני לכידה, 
העלאה, עריכה, הדפסה ושיתוף תמונות דיגיטליות ווידאו; 
ארגון תערוכות וועידות חיות בתחומי התרבות, הבידור 

והרשתות החברתיות לצרכים לא עסקיים ולא מסחריים; מתן 
משחקים מקוונים; שירותי בידור, כלומר, מתן משחקי מציאות 
וירטואלית, בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות וירטואלית 

וחוויות; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי מציאות מוגברת, 
בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאותי וחוויות; שירותי בידור, 

דהיינו מתן משחקי מציאות מעורבים, בידור אינטראקטיבי ותוכן 
מציאותי וחוויות מעורבות; שירותי בידור, דהיינו, סידור וניהול 
תחרויות לעידוד שימוש ופיתוח של בידור אינטראקטיבי, 

מציאות מדומה, מציאות מוגברת, מוצרי אלקטרוניקה, תוכנות 
בידור וחומרה של משחקי וידאו; ארגון תערוכות ואירועים 
למטרות תרבות, חינוך או בידור; הפקה של תוכנות מחשב 
וידאו; שרותי מציאות וירטואלית; שירותי ארקייד מציאותי; 

שירותי משחק וירטואלי מציאותי הניתנים באופן מקוון מרשת 
המחשב; שירותי מציאות משופרת הניתנים באופן מקוון מרשת 

מחשבים; מתן משחקי מחשב מקוונים ומשחקים 
אינטראקטיביים; וידאו מציאות משופרת;הייצור וידאו של 
מציאות וירטואלית; תוכנה של משחק מקוון; שירותי בידור, 
כלומר, מתן משחקים אינטראקטיביים; מולטימדיה בידור 

שירותי תוכנה; שירותי מולטימדיה; שירותי בידור בטבע של 
שירותי פיתוח, יצירה, הפקה ופוסט פרודקשן של תוכן בידור 

מולטימדיה; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי- מציאות מוגברת 
ותוכן בידור אינטראקטיבי; שירותי בידור, כלומר, מתן סביבות 
מציאות וירטואלית מקוונת; שירותי בידור, כלומר, מתן סביבות 
מציאות מוגברת באינטרנט; מתן מידע הבידור מהאינדקסים 
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Entertainment services; photosharing and video 
sharing services; electronic publishing services for 
others; entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the internet or 
communication networks; providing information about 
online computer games and video games via 
computer or communication networks; arranging and 
conducting competitions and facilitating events for 
video gamers and computer game players; providing 
non-downloadable online resource publications for 
software developers; contest and incentive award 
programs designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage in 
self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; organizing and sponsoring 
contest and incentive award programs for software 
developers; publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, 
and electronic publications; educational services, in 
particular, organizing and conducting conferences, 
courses, seminars, and online training in the fields of 
advertising, marketing, social networking, the 
internet, and social media, and distribution of course 
material in connection therewith; online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined 
content; entertainment services, namely, providing 
virtual reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content; entertainment services, namely, providing 
mixed reality games, interactive entertainment and 
mixed reality content; providing a computer game for 
use network-wide by network users; providing online 
virtual reality games; providing online augmented 
reality games; providing online mixed reality games; 
entertainment services, namely, providing online 
video games; organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; arranging and 
conducting educational conferences; organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; educational 
services, namely, organizing and conducting 
conferences and seminars in the fields of artificial 
intelligence and the internet of things; training in the 
field of design, advertising and communication 
technologies; training in the field of strategic media 
planning relating to advertising, marketing and 
business; online journals, namely, blogs featuring 
advertising, marketing and business; providing 
computer, electronic and online databases in the field 
of entertainment; 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; organizing live exhibitions and 
conferences in the fields of culture, entertainment 
and social networking for non-business and non-
commercial purposes; providing online games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and virtual 
reality content and experiences; entertainment 
services, namely, providing augmented reality 
games, interactive entertainment and augmented 
reality content and experiences; entertainment 
services, namely, providing mixed reality games, 
interactive entertainment and mixed reality content 
and experiences; entertainment services, namely, 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
entertainment, virtual reality, augmented reality, 
consumer electronics, and video game entertainment 
software and hardware; organizing exhibitions and 
events for cultural, educational, or entertainment 
purposes; virtual reality arcade services; augmented 
reality arcade services; virtual reality game services 
provided online from a computer network; augmented 
reality game services provided online from a 
computer network; providing online computer games 
and interactive games; augmented reality video 
production; virtual reality video production; production 
of video and computer game software; providing 
online game software; entertainment services, 
namely, providing interactive games; multimedia 
entertainment software production services; 
multimedia production services; entertainment 
services in the nature of development, creation, 
production and post-production services of 
multimedia entertainment content; entertainment 
services, namely, providing augmented reality games 
and interactive entertainment content; entertainment 
services, namely, providing online virtual reality 
environments; entertainment services, namely, 
providing online augmented reality environments; 
providing entertainment information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
via the internet and communication networks; 
providing information about online computer games 
and video games via computer or communication 
networks; arranging and conducting competitions and 
facilitating events for video gamers and computer 
game players; organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes arranging and 
conducting educational conferences organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; providing a 
website featuring non-downloadable publications 
about virtual reality technology; providing a website 
featuring non-downloadable publications about 
augmented reality technology; education; providing of 
training; sporting and cultural activities; entertainment 
and educational services, namely, providing non-
downloadable movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works via the internet, as 
well as information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works; providing 
computer, electronic and online databases for 
educational, recreational and amusement use in the 
field of entertainment and in the fields of secondary, 
collegiate, social and community interest groups; 
educational services, namely, organizing and 
conducting ;community interest groups conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence and 
the internet of things; encrypted electronic 

שירותי בידור; שיתוף תמונות ושיתוף וידאו; שירותי פרסום 
אלקטרוניים עבור אחרים; שירותי בידור, כלומר, סיוע 

במשחקים אינטראקטיביים מרובי משתתפים ולשחקנים יחידים 
למשחקים המשוחקים דרך האינטרנט או רשתות תקשורת; 
מתן מידע על משחקי מחשב מקוונים ומשחקי וידאו באמצעות 
מחשבים או רשתות תקשורת; ארגון ועריכת תחרויות וקידום 
אירועים עבור גיימרים ושחקני מחשב; מתן פרסומיים משאבים 
מקוונים בלתי ניתנים להורדה עבור מפתחי תוכנה; תחרויות 

ותוכניות תגמול אינטראקטיביות שנועדו לזהות, לתגמל ולעודד 
יחידים וקבוצות העוסקים בשיפור עצמי, הגשמה עצמית, צדקה, 

פילנתרופיה, התנדבות, שירות ציבורי וקהילתי ופעילויות 
הומניטריות ושיתוף של מוצרי עבודה יצירתיים; ארגון ותמיכה 
בתחרויות ותוכניות תגמול אינטראקטיביות למפתחי תוכנות; 
פרסום חומרים חינוכיים, דהיינו הוצאה לאור של ספרים, כתבי 
עת, ידיעונים ופרסומים אלקטרוניים; שירותי חינוך, בפרט, 

ארגון וניהול כנסים, קורסים, סמינרים והדרכות מקוונות בתחומי 
הפרסום, השיווק, הרשתות החברתיות, האינטרנט והמדיה 

החברתית, והפצת חומר הקורס בקשר לכך; כתבי עת מקוונים, 
כלומר, בלוגים שמציעות תוכן המוגדר על ידי המשתמש; 
שירותי בידור, כלומר, מן משחקי מציאות וירטואלית, בידור 

אינטראקטיבי ותוכן מציאות מדומה; שירותי בידור, דהיינו, מתן 
משחקי מציאות מוגברת, בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות 
מוגבר; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי מציאות מעורבים, 

בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות מעורבת; מתן משחק מחשב 
לשימוש ברשת על ידי משתמשי הרשת; מתן משחקי מציאות 
וירטואליים מקוונים; מתן משחקים מקוונים של  מציאות רבודה; 
מתן משחקים מקוונים של  מציאות מעורבת; שירותי בידור, 
כלומר, מתן משחקי וידאו מקוונים; ארגון תערוכות בתחום 
הבידור האינטראקטיבי, המציאות הווירטואלית, מוצר 

האלקטרוניקה וענפי הבידור במשחקי וידאו למטרות תרבותיות 
או חינוכיות; ארגון ועידות חינוכיות; ארגון תערוכות ואירועים 
בתחום פיתוח תוכנה למטרות חינוכיות; שירותי חינוך, דהיינו, 
ארגון ועריכת כנסים וסמינרים בתחומי הבינה המלאכותית 

ואינטרנט הדברים; הדרכה בתחום עיצוב, פרסום וטכנולוגיות 
תקשורת; הדרכה בתחום התכנון האסטרטגי של התקשורת 
בתחום הפרסום, השיווק והעסקים; כתבי עת מקוונים, כלומר, 
בלוגים שמציעות פרסום, שיווק ועסקים; מתן מאגרי מידע 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים בתחום הבידור; שירותי 
הוצאה לאור, דהיינו, פרסום פרסומים אלקטרוניים עבור 

אחרים; צילום אינטראקטיבי וציוד וידאו, כלומר, ביתני לכידה, 
העלאה, עריכה, הדפסה ושיתוף תמונות דיגיטליות ווידאו; 
ארגון תערוכות וועידות חיות בתחומי התרבות, הבידור 

והרשתות החברתיות לצרכים לא עסקיים ולא מסחריים; מתן 
משחקים מקוונים; שירותי בידור, כלומר, מתן משחקי מציאות 
וירטואלית, בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות וירטואלית 

וחוויות; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי מציאות מוגברת, 
בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאותי וחוויות; שירותי בידור, 

דהיינו מתן משחקי מציאות מעורבים, בידור אינטראקטיבי ותוכן 
מציאותי וחוויות מעורבות; שירותי בידור, דהיינו, סידור וניהול 
תחרויות לעידוד שימוש ופיתוח של בידור אינטראקטיבי, 

מציאות מדומה, מציאות מוגברת, מוצרי אלקטרוניקה, תוכנות 
בידור וחומרה של משחקי וידאו; ארגון תערוכות ואירועים 
למטרות תרבות, חינוך או בידור; הפקה של תוכנות מחשב 
וידאו; שרותי מציאות וירטואלית; שירותי ארקייד מציאותי; 

שירותי משחק וירטואלי מציאותי הניתנים באופן מקוון מרשת 
המחשב; שירותי מציאות משופרת הניתנים באופן מקוון מרשת 

מחשבים; מתן משחקי מחשב מקוונים ומשחקים 
אינטראקטיביים; וידאו מציאות משופרת;הייצור וידאו של 
מציאות וירטואלית; תוכנה של משחק מקוון; שירותי בידור, 
כלומר, מתן משחקים אינטראקטיביים; מולטימדיה בידור 

שירותי תוכנה; שירותי מולטימדיה; שירותי בידור בטבע של 
שירותי פיתוח, יצירה, הפקה ופוסט פרודקשן של תוכן בידור 

מולטימדיה; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי- מציאות מוגברת 
ותוכן בידור אינטראקטיבי; שירותי בידור, כלומר, מתן סביבות 
מציאות וירטואלית מקוונת; שירותי בידור, כלומר, מתן סביבות 
מציאות מוגברת באינטרנט; מתן מידע הבידור מהאינדקסים 

הניתנים לחיפוש ומאגרי מידע, כולל טקסט, מסמכים 
אלקטרוניים, מאגרי מידע, גרפיקה, תמונות צילומיות ומידע אור 
קולי, דרך האינטרנט ורשתות תקשורת; מתן מידע על משחקי 
מחשב מקוונים ומשחקי וידאו באמצעות מחשבים או רשתות 
תקשורת; ארגון ועריכת תחרויות וקידום אירועים עבור גיימרים 
ושחקני מחשב; ארגון תערוכות בתחום הבידור האינטראקטיבי, 
המציאות הווירטואלית, מוצרי האלקטרוניקה וענפי הבידור 

במשחקי וידאו למטרות חינוכיות או חינוכיות, הסדרת ועריכת 
כנסים חינוכיים המארגנים תערוכות ואירועים בתחום פיתוח 
תוכנה למטרות חינוכיות; פרסומים שאינם ניתנים להורדה 
בתצורה של ספרים, מאמרים, מגזינים, כתבי עת וספרות 

אחרת על טכנולוגיית מציאות וירטואלית המסופקת באמצעות 
אתר אינטרנט; פרסומים שאינם ניתנים להורדה בתצורה של 

ספרים, מאמרים, מגזינים, כתבי עת וספרות אחרת על 
טכנולוגיית מציאות מוגברת המסופקת באמצעות אתר 

אינטרנט; שירותי בידור וחינוך, דהיינו מתן סרטים שאינם 
ניתנים להורדה, תוכניות טלוויזיה, שידורי אינטרנט, 

אודיו-ויז'ואל ומולטימדיה באמצעות האינטרנט, וכן מידע, 
ביקורות והמלצות לגבי סרטים, תוכניות טלוויזיה, שידורי 
אינטרנט, עבודות אור-קול ומולטימדיה; מתן מאגרי מידע 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים לשימוש חינוכי, בילויי 
שעשועים בתחום הבידור ובתחומי האינטרסים המשניים, 

המכלליים, החברתיים והקהילתיים; שירותי חינוך, דהיינו, ארגון 
ועריכת כנסים וסמינרים בתחומי הבינה המלאכותית האינטרנט; 
תמסורת אלקטרונית מוצפנת ומסירת נתונים משוחזרים; הכל 
כלול בסוג 41.                                                                  
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Entertainment services; photosharing and video 
sharing services; electronic publishing services for 
others; entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the internet or 
communication networks; providing information about 
online computer games and video games via 
computer or communication networks; arranging and 
conducting competitions and facilitating events for 
video gamers and computer game players; providing 
non-downloadable online resource publications for 
software developers; contest and incentive award 
programs designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage in 
self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; organizing and sponsoring 
contest and incentive award programs for software 
developers; publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, 
and electronic publications; educational services, in 
particular, organizing and conducting conferences, 
courses, seminars, and online training in the fields of 
advertising, marketing, social networking, the 
internet, and social media, and distribution of course 
material in connection therewith; online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined 
content; entertainment services, namely, providing 
virtual reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content; entertainment services, namely, providing 
mixed reality games, interactive entertainment and 
mixed reality content; providing a computer game for 
use network-wide by network users; providing online 
virtual reality games; providing online augmented 
reality games; providing online mixed reality games; 
entertainment services, namely, providing online 
video games; organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; arranging and 
conducting educational conferences; organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; educational 
services, namely, organizing and conducting 
conferences and seminars in the fields of artificial 
intelligence and the internet of things; training in the 
field of design, advertising and communication 
technologies; training in the field of strategic media 
planning relating to advertising, marketing and 
business; online journals, namely, blogs featuring 
advertising, marketing and business; providing 
computer, electronic and online databases in the field 
of entertainment; 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; organizing live exhibitions and 
conferences in the fields of culture, entertainment 
and social networking for non-business and non-
commercial purposes; providing online games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and virtual 
reality content and experiences; entertainment 
services, namely, providing augmented reality 
games, interactive entertainment and augmented 
reality content and experiences; entertainment 
services, namely, providing mixed reality games, 
interactive entertainment and mixed reality content 
and experiences; entertainment services, namely, 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
entertainment, virtual reality, augmented reality, 
consumer electronics, and video game entertainment 
software and hardware; organizing exhibitions and 
events for cultural, educational, or entertainment 
purposes; virtual reality arcade services; augmented 
reality arcade services; virtual reality game services 
provided online from a computer network; augmented 
reality game services provided online from a 
computer network; providing online computer games 
and interactive games; augmented reality video 
production; virtual reality video production; production 
of video and computer game software; providing 
online game software; entertainment services, 
namely, providing interactive games; multimedia 
entertainment software production services; 
multimedia production services; entertainment 
services in the nature of development, creation, 
production and post-production services of 
multimedia entertainment content; entertainment 
services, namely, providing augmented reality games 
and interactive entertainment content; entertainment 
services, namely, providing online virtual reality 
environments; entertainment services, namely, 
providing online augmented reality environments; 
providing entertainment information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
via the internet and communication networks; 
providing information about online computer games 
and video games via computer or communication 
networks; arranging and conducting competitions and 
facilitating events for video gamers and computer 
game players; organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes arranging and 
conducting educational conferences organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; providing a 
website featuring non-downloadable publications 
about virtual reality technology; providing a website 
featuring non-downloadable publications about 
augmented reality technology; education; providing of 
training; sporting and cultural activities; entertainment 
and educational services, namely, providing non-
downloadable movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works via the internet, as 
well as information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works; providing 
computer, electronic and online databases for 
educational, recreational and amusement use in the 
field of entertainment and in the fields of secondary, 
collegiate, social and community interest groups; 
educational services, namely, organizing and 
conducting ;community interest groups conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence and 
the internet of things; encrypted electronic 
transmission and delivery of recovered data; all 
included in class 41. 

שירותי בידור; שיתוף תמונות ושיתוף וידאו; שירותי פרסום 
אלקטרוניים עבור אחרים; שירותי בידור, כלומר, סיוע 

במשחקים אינטראקטיביים מרובי משתתפים ולשחקנים יחידים 
למשחקים המשוחקים דרך האינטרנט או רשתות תקשורת; 
מתן מידע על משחקי מחשב מקוונים ומשחקי וידאו באמצעות 
מחשבים או רשתות תקשורת; ארגון ועריכת תחרויות וקידום 
אירועים עבור גיימרים ושחקני מחשב; מתן פרסומיים משאבים 
מקוונים בלתי ניתנים להורדה עבור מפתחי תוכנה; תחרויות 

ותוכניות תגמול אינטראקטיביות שנועדו לזהות, לתגמל ולעודד 
יחידים וקבוצות העוסקים בשיפור עצמי, הגשמה עצמית, צדקה, 

פילנתרופיה, התנדבות, שירות ציבורי וקהילתי ופעילויות 
הומניטריות ושיתוף של מוצרי עבודה יצירתיים; ארגון ותמיכה 
בתחרויות ותוכניות תגמול אינטראקטיביות למפתחי תוכנות; 
פרסום חומרים חינוכיים, דהיינו הוצאה לאור של ספרים, כתבי 
עת, ידיעונים ופרסומים אלקטרוניים; שירותי חינוך, בפרט, 

ארגון וניהול כנסים, קורסים, סמינרים והדרכות מקוונות בתחומי 
הפרסום, השיווק, הרשתות החברתיות, האינטרנט והמדיה 

החברתית, והפצת חומר הקורס בקשר לכך; כתבי עת מקוונים, 
כלומר, בלוגים שמציעות תוכן המוגדר על ידי המשתמש; 
שירותי בידור, כלומר, מן משחקי מציאות וירטואלית, בידור 

אינטראקטיבי ותוכן מציאות מדומה; שירותי בידור, דהיינו, מתן 
משחקי מציאות מוגברת, בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות 
מוגבר; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי מציאות מעורבים, 

בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות מעורבת; מתן משחק מחשב 
לשימוש ברשת על ידי משתמשי הרשת; מתן משחקי מציאות 
וירטואליים מקוונים; מתן משחקים מקוונים של  מציאות רבודה; 
מתן משחקים מקוונים של  מציאות מעורבת; שירותי בידור, 
כלומר, מתן משחקי וידאו מקוונים; ארגון תערוכות בתחום 
הבידור האינטראקטיבי, המציאות הווירטואלית, מוצר 

האלקטרוניקה וענפי הבידור במשחקי וידאו למטרות תרבותיות 
או חינוכיות; ארגון ועידות חינוכיות; ארגון תערוכות ואירועים 
בתחום פיתוח תוכנה למטרות חינוכיות; שירותי חינוך, דהיינו, 
ארגון ועריכת כנסים וסמינרים בתחומי הבינה המלאכותית 

ואינטרנט הדברים; הדרכה בתחום עיצוב, פרסום וטכנולוגיות 
תקשורת; הדרכה בתחום התכנון האסטרטגי של התקשורת 
בתחום הפרסום, השיווק והעסקים; כתבי עת מקוונים, כלומר, 
בלוגים שמציעות פרסום, שיווק ועסקים; מתן מאגרי מידע 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים בתחום הבידור; שירותי 
הוצאה לאור, דהיינו, פרסום פרסומים אלקטרוניים עבור 

אחרים; צילום אינטראקטיבי וציוד וידאו, כלומר, ביתני לכידה, 
העלאה, עריכה, הדפסה ושיתוף תמונות דיגיטליות ווידאו; 
ארגון תערוכות וועידות חיות בתחומי התרבות, הבידור 

והרשתות החברתיות לצרכים לא עסקיים ולא מסחריים; מתן 
משחקים מקוונים; שירותי בידור, כלומר, מתן משחקי מציאות 
וירטואלית, בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאות וירטואלית 

וחוויות; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי מציאות מוגברת, 
בידור אינטראקטיבי ותוכן מציאותי וחוויות; שירותי בידור, 

דהיינו מתן משחקי מציאות מעורבים, בידור אינטראקטיבי ותוכן 
מציאותי וחוויות מעורבות; שירותי בידור, דהיינו, סידור וניהול 
תחרויות לעידוד שימוש ופיתוח של בידור אינטראקטיבי, 

מציאות מדומה, מציאות מוגברת, מוצרי אלקטרוניקה, תוכנות 
בידור וחומרה של משחקי וידאו; ארגון תערוכות ואירועים 
למטרות תרבות, חינוך או בידור; הפקה של תוכנות מחשב 
וידאו; שרותי מציאות וירטואלית; שירותי ארקייד מציאותי; 

שירותי משחק וירטואלי מציאותי הניתנים באופן מקוון מרשת 
המחשב; שירותי מציאות משופרת הניתנים באופן מקוון מרשת 

מחשבים; מתן משחקי מחשב מקוונים ומשחקים 
אינטראקטיביים; וידאו מציאות משופרת;הייצור וידאו של 
מציאות וירטואלית; תוכנה של משחק מקוון; שירותי בידור, 
כלומר, מתן משחקים אינטראקטיביים; מולטימדיה בידור 

שירותי תוכנה; שירותי מולטימדיה; שירותי בידור בטבע של 
שירותי פיתוח, יצירה, הפקה ופוסט פרודקשן של תוכן בידור 

מולטימדיה; שירותי בידור, דהיינו מתן משחקי- מציאות מוגברת 
ותוכן בידור אינטראקטיבי; שירותי בידור, כלומר, מתן סביבות 
מציאות וירטואלית מקוונת; שירותי בידור, כלומר, מתן סביבות 
מציאות מוגברת באינטרנט; מתן מידע הבידור מהאינדקסים 

הניתנים לחיפוש ומאגרי מידע, כולל טקסט, מסמכים 
אלקטרוניים, מאגרי מידע, גרפיקה, תמונות צילומיות ומידע אור 
קולי, דרך האינטרנט ורשתות תקשורת; מתן מידע על משחקי 
מחשב מקוונים ומשחקי וידאו באמצעות מחשבים או רשתות 
תקשורת; ארגון ועריכת תחרויות וקידום אירועים עבור גיימרים 
ושחקני מחשב; ארגון תערוכות בתחום הבידור האינטראקטיבי, 
המציאות הווירטואלית, מוצרי האלקטרוניקה וענפי הבידור 

במשחקי וידאו למטרות חינוכיות או חינוכיות, הסדרת ועריכת 
כנסים חינוכיים המארגנים תערוכות ואירועים בתחום פיתוח 
תוכנה למטרות חינוכיות; פרסומים שאינם ניתנים להורדה 
בתצורה של ספרים, מאמרים, מגזינים, כתבי עת וספרות 

אחרת על טכנולוגיית מציאות וירטואלית המסופקת באמצעות 
אתר אינטרנט; פרסומים שאינם ניתנים להורדה בתצורה של 

ספרים, מאמרים, מגזינים, כתבי עת וספרות אחרת על 
טכנולוגיית מציאות מוגברת המסופקת באמצעות אתר 

אינטרנט; שירותי בידור וחינוך, דהיינו מתן סרטים שאינם 
ניתנים להורדה, תוכניות טלוויזיה, שידורי אינטרנט, 

אודיו-ויז'ואל ומולטימדיה באמצעות האינטרנט, וכן מידע, 
ביקורות והמלצות לגבי סרטים, תוכניות טלוויזיה, שידורי 
אינטרנט, עבודות אור-קול ומולטימדיה; מתן מאגרי מידע 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים לשימוש חינוכי, בילויי 
שעשועים בתחום הבידור ובתחומי האינטרסים המשניים, 

המכלליים, החברתיים והקהילתיים; שירותי חינוך, דהיינו, ארגון 
ועריכת כנסים וסמינרים בתחומי הבינה המלאכותית האינטרנט; 
תמסורת אלקטרונית מוצפנת ומסירת נתונים משוחזרים; הכל 
כלול בסוג 41.                                                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating virtual 
communities for registered users to organize groups, 
meetings, and events, participate in discussions and 
engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via the internet and communication 
networks; computer services in the nature of 
customized electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via the 
internet and communications networks; providing 
online facilities featuring technology that enables 
online users to create personal profiles featuring 
social and business networking information, to 
transfer and share such information among multiple 
online facilities to engage in social networking, and to 
manage their social networking accounts; providing 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, 
images, text, content, and data; application service 
provider (asp) services, namely, hosting 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 the internet and communications 
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 online indexes and online databases of 
information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, electronic media, images and 
audio visual content, via the internet and 
communications networks; providing non-
downloadable e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via the 
internet and communications networks; 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 and receiving electronic 
messages, notifications and alerts and for facilitating 
electronic business transactions via the internet and 
communications networks; providing software for use 
in designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others; 
application service provider featuring application 
programming interface (api) software for managing, 
tracking, reporting and measuring media planning, 
media buying and advertising of others; online ad-
buying platform provider, namely, providing non-

שירותי מחשב, כלומר, יצירת קהילות וירטואליות עבור 
משתמשים רשומים כדי לארגן קבוצות, מפגשים ואירועים, 
להשתתף בדיונים ולעסוק ברשתות חברתיות, עסקיות 

וקהילתיות; שירותי מחשב, כלומר, אירוח מתקנים אלקטרוניים 
עבור אחרים לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים 

אינטראקטיביים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת; 
שירותי מחשב בטבע של פרופילים אישיים וקבוצתיים 

אלקטרוניים מותאמים אישית או דפי אינטרנט הכוללים מידע 
המוגדר על ידי המשתמש או מידע מסוים, כולל, אודיו, וידאו, 
תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; שירותי מחשב, דהיינו מתן מנועי 

חיפוש לקבלת נתונים באמצעות רשת האינטרנט ורשתות 
התקשורת; מתן שירותים מקוונים הכוללים טכנולוגיה 

המאפשרת למשתמשים מקוונים ליצור פרופילים אישיים 
הכוללים מידע על רשתות חברתיות ועסקיות, להעביר ולשתף 
מידע כזה בין מתקנים מקוונים מרובים כדי לעסוק ברשתות 
חברתיות, ולנהל את חשבונות הרשתות החברתיות שלהם; 
אספקת תוכנה לרשתות חברתיות, יצירת קהילה וירטואלית 
והעברת אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; יישום 
שירותי ספק שירותי (אי.אס.פי), כלומר, אירוח יישומי תוכנה 
של אחרים; ספק שירות יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנה 

המאפשרת או מקלה על יצירה, עריכה, העלאה, הורדה, גישה, 
צפייה, פרסום, הצגה, תיוג, בלוגים, זרימה, קישור, ביאור, 
הצבעה על רגשות, הערות, הטבעה, שיתוף או מתן אמצעי 
תקשורת או מידע אחר דרך האינטרנט ורשתות התקשורת; 
מתן שירות רשת מקוונת המאפשר למשתמשים להעביר נתוני 
זהות אישיים ולשתף נתוני זהות אישיים עם ומתוך מספר 
מתקנים מקוונים; מתן מידע מאינדקסים מקוונים של מסדי 

נתונים ומאגרי מידע מקוונים, כולל טקסט, מסמכים 
אלקטרוניים, מאגרי מידע, גרפיקה, מדיה אלקטרונית, תמונות 
ותוכן ויזואלי, באמצעות האינטרנט ורשתות התקשורת; אספקת 
תוכנות מסחר אלקטרוני שאינן ניתנות להורדה על מנת לאפשר 
למשתמשים לבצע עסקאות עסקיות אלקטרוניות באמצעות 
האינטרנט ורשתות התקשורת; שירותי מחשב, כלומר, ספק 
שירות יישום המציג ממשק תכנות יישומים (אי.פי.איי) תוכנה 
המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות 

רשת המחשוב העולמית; תוכנה כשירות (אס.אי.אי.אס) 
שמציעה תוכנה לשליחה וקבלה של מסרים אלקטרוניים, 
התראות להקל על עסקאות עסקיות אלקטרוניות באמצעות 
האינטרנט ורשתות התקשורת; מתן תוכנה לשימוש בתכנון, 
ניהול, מדידה, ניתוח, הפצה ופרסום של אחרים; ספק שירות 

יישומים המציג תוכנת ממשק תכנות יישומים (אי.פי.איי) לניהול, 
מעקב, דיווח ומדידה של תכנון מדיה, רכישת מדיה ופרסום של 
אחרים; קניית פלטפורמת ספקית מקוונת, כלומר, מתן תוכנות 
שאינן להורדה המאפשרים קונים ומוכרים של פרסום מקוון 

לרכוש ולמכור מלאי פרסום; פלטפורמה כשירות (פי.אי.אי.אס) 
שמציעה פלטפורמות תוכנה למחשב לשימוש ברכישה והפצה 
של פרסום; ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנות 
לשימוש ברכישה, מכירה, תכנון, ניהול, מעקב, הערכה, 

אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, אספקה ודיווח של פרסום ושיווק 
מקוון; ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנות לשימוש 
בעיצוב ובניהול של מסעות פרסום מקוונים ושיווק; תכנון ופיתוח 
של תוכנות משחק מחשב ותוכנות משחק וידאו לשימוש עם 
מחשבים, מערכות משחקי וידאו ורשתות מחשבים; פיתוח 
חומרה לשימוש בקשר עם משחקי מולטימדיה אלקטרוניים 
ואינטראקטיביים; שירותי פיתוח מולטימדיה אלקטרוניים 

ואינטראקטיביים; מתן אתרים מקוונים המעניקים למשתמשים 
את היכולת להעלות, לשנות ולשתף תוכן של מציאות מדומה, 

מידע, חוויות ונתונים; מתן אתרים מקוונים המעניקים 
למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף תוכן מציאות 
מוגבר, מידע, חוויות ונתונים; מתן אתרים מקוונים המעניקים 
למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף תוכן מציאותי, 
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downloadable software programs for allowing buyers 
and sellers of online advertising to purchase and sell 
advertising inventory; platform as a service (paas) 
featuring computer software platforms for use in 
purchasing and disseminating advertising; application 
service provider (asp) featuring software for use in 
buying, selling, designing, managing, 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; designing and developing 
computer game software and video game software 
for use with computers, video game program 
systems and computer networks; development of 
hardware for use in connection with electronic and 
interactive multimedia games; electronic and 
interactive multimedia game development services; 
providing online sites that gives users the ability to 
upload, modify and share virtual reality content, 
information, experiences and data; providing online 
sites that gives users the ability to upload, modify and 
share augmented reality content, information, 
experiences and data; providing online sites that 
gives users the ability to upload, modify and share 
mixed reality content, information, experiences and 
data; design, engineering, research, development 
and testing services in the field of mobile application 
software development related to the use and 
functionality of hyperlinks; technical consultation in 
the field of mobile application software development 
related to the use and functionality of hyperlinks; 
providing software enabling development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable computing devices; 
providing user authentication services using single 
sign-on and software technology for e-commerce 
transactions; providing user authentication services 
of electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions using single sign-on 
and software technology; providing an application 
programming interface (api) to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet; 
providing software for processing electronic 
payments; platform as a service (paas) services 
featuring computer software to allow users to perform 
business and e-commerce transactions; providing 
application programming interface (api) software for 
use in electronic messaging and transmission of 
audio, video, images, text, content and data; platform 
as a service (paas) featuring computer software 
platforms for electronic messaging and transmission 
of audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; providing software for electronic 
messaging; mapping services; providing software for 
mapping services; application service provider (asp) 
featuring software for mapping services; providing 
software for sharing and displaying a user’s location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; application service provider (asp) 
featuring software to enable or facilitate the sharing 
and displaying a user’s location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
providing software for social and destination 
mapping; application service provider (asp) featuring 
software to enable or facilitate social and destination 
mapping; providing software for making reservations 

מידע, חוויות ונתונים; עיצוב, הנדסה, מחקר, פיתוח שירותי 
בדיקה בתחום פיתוח יישומים ניידים יישומים הקשורים לשימוש 
ופונקציונליות של קישורים; ייעוץ טכני בתחום פיתוח יישומים 
ניידים יישומים הקשורים לשימוש ופונקציונליות של קישורים; 
אספקת תוכנה המאפשרת פיתוח, הערכה, בדיקה ותחזוקה 
של יישומי תוכנה ניידים עבור התקני מחשוב ניידים; מתן 

שירותי אימות משתמשים באמצעות כניסה יחידה וטכנולוגיית 
תוכנה לעסקאות מסחר אלקטרוני; מתן שירותי אימות 
משתמשים להעברת כספים אלקטרונית, כרטיס אשראי 

וכרטיסי חיוב ועסקאות בדיקה אלקטרוניות באמצעות כניסה 
יחידה וטכנולוגיית תוכנה; מתן ממשק תכנות יישומים 

(אי.אס.פי) המאפשר למשתמשים לבצע עסקאות עסקיות 
אלקטרוניות באמצעות האינטרנט; מתן תוכנה לעיבוד תשלומים 
אלקטרוניים; פלטפורמה כשירות שירות (פי.אי.אי.אס) שמציעה 
תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות עסקיות 

ומסחר אלקטרוני; אספקת תוכנת ממשק תכנות יישומים 
(אי.אס.פי) לשימוש במסרים אלקטרוניים והעברת אודיו, וידאו, 

תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; פלטפורמה כשירות 
(פי.אי.אי.אס) שמציעה פלטפורמות וכנה עבור מסרים 

אלקטרוניים והעברת אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, גרפיקה 
ונתונים; אספקת תוכנה להודעות אלקטרוניות; שירותי מיפוי; 
אספקת תוכנה לשירותי מיפוי; ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) 
המציג תוכנה לשירותי מיפוי; מתן תוכנה לשיתוף והצגת מיקום 
של משתמש, פעילויות תכנון עם משתמשים אחרים והמלצות; 
ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנה כדי לאפשר או 
להקל על שיתוף ולהציג מיקום של משתמש, פעילויות תכנון עם 
משתמשים אחרים והמלצות; אספקת תוכנה למיפוי חברתי 

וליעד; ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנה 
המאפשרת או לאפשר מיפוי חברתי ויעד; אספקת תוכנה 

לביצוע הזמנות; ספק שירות יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנה 
המאפשרת או מאפשרת ביצוע הזמנות; מתן תוכנה להזמנת ו / 
או לרכישת מוצרים ושירותים; ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) 
המציג תוכנה כדי לאפשר או להקל על הזמנת ו / או רכישת 
מוצרים ושירותים; מתן תוכנה מודעת מיקום לחיפוש, קביעה 
ושיתוף של מיקומם של טובין, שירותים ואירועים; ספק שירותי 
יישומים (אי.אס.פי) המציע תוכנה מודעת מיקום לחיפוש, לקבוע 
ולשתף את מיקומם של טובין, שירותים ואירועים; מתן תוכנה 

ליצירה, ניהול וגישה לקבוצות פרטיות שנוצרו על ידי משתמשים 
ומנוהלות בתוך קהילות וירטואליות; מתן תוכנה לחיפוש ולזיהוי 

נקודות עניין מקומיות, מיקומי מקום, אירועים, ציוני דרך, 
הזדמנויות תעסוקה, בידור, אירועי תרבות, קניות והצעות; מתן 
תוכנה לחיפוש ולזיהוי הזדמנויות תעסוקה; מתן תוכנה לזיהוי 
ומאפשר למשתמשים ליצור קשר עם נציגי הממשלה; מתן 

תוכנה לאספקת שוק וירטואלי; אספקת תוכנה לאספקת מידע 
על מזג האוויר לפי מיקום; מתן תוכנה למתן, קישור או הזרמה 
של מידע חדשותי או אירועים שוטפים; מתן תוכנה המאפשרת 

אינטראקציה ותקשורת בין בני אדם לבין פלטפורמות 
אינטליגנציה מלאכותית; ספק שירותי יישומים (אי.אס.פי) 

המציג תוכנה המאפשרת או מאפשרת אינטראקציה ותקשורת 
בין בני אדם לבין פלטפורמות אינטליגנציה מלאכותית; עיצוב 
של מציאות מוגברת ואפקטי מציאות וירטואלית לשימוש בשינוי 
תמונות, תמונות, קטעי וידאו ותוכן אודיו- ויזואלי; מתן אתרים 
מקוונים המעניקים למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות 

ולשתף תכנים ונתונים של מציאות מדומה; מתן אתרים מקוונים 
המעניקים למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף 
תוכן מציאות מוגברת ונתונים; מתן אתרים מקוונים המעניקים 
למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף תוכן של 
מציאות מעורבת ונתונים; אספקת פלטפורמת קניית מודעות 

מקוונת, כלומר, מתן תוכנות שאינן להורדה המאפשרות לקונים 
ומוכרים של פרסום וידאו באינטרנט לרכוש ולמכור פרסום; 

פלטפורמה כשירות (פי.אי.אי.אס) שמציעה פלטפורמות תוכנה 
למחשב לשימוש ברכישה והפצה של פרסום; ספק שירותי 
יישומים )אי.אס.פי( המציג תוכנות לשימוש ברכישה, מכירה, 
מעקב, הערכה, אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, אספקה ודיווח של 
פרסום ושיווק מקוון; ספק שירותי יישומים )אי.אס.פי( המציג 
תוכנות לשימוש בעיצוב ובניהול של פרסום וידאו מקוון ומסעות 
שיווק; מתן אתר מקוון המעניקים למשתמשים את היכולת 
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and bookings; application service provider (asp) 
featuring software to enable or facilitate making 
reservations and bookings; providing software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
application service provider (asp) featuring software 
to enable or facilitate ordering and/or purchasing 
goods and services; providing location-aware 
software for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
application service provider (asp) featuring location- 
aware software for searching, determining and 
sharing the location of goods, services and events of 
interest; providing software for creating, managing 
and accessing user-created and administered private 
groups within virtual communities; providing software 
for searching and identifying local and location-based 
points of interest, events, landmarks, employment 
opportunities, entertainment, cultural events, 
shopping and offers; providing software for searching 
and identifying employment opportunities; providing 
software for identifying and allowing users to contact 
government representatives; providing software for 
providing a virtual marketplace; providing software for 
providing location-based weather information; 
providing software for providing, linking to, or 
streaming news or current events information; 
providing software for facilitating interaction and 
communication between humans and ai (artificial 
intelligence) platforms; application service provider 
(asp) featuring software to enable or facilitate 
interaction and communication between humans and 
ai (artificial intelligence) platforms; design of 
augmented reality and virtual reality effects for use in 
modifying photographs, images, videos and audio-
visual content; providing online sites that gives users 
the ability to upload, modify and share virtual reality 
content and data; providing online sites that gives 
users the ability to upload, modify and share 
augmented reality content and data; providing online 
sites that gives users the ability to upload, modify and 
share mixed reality content and data; online video 
ad-buying platform provider, namely, providing non- 
downloadable software programs for allowing buyers 
and sellers of online video advertising to purchase 
and sell video advertising inventory; platform as a 
service (paas) featuring computer software platforms 
for use in purchasing and disseminating advertising; 
application service provider (asp) featuring software 
for use in buying, selling, tracking, valuing, 
optimizing, targeting, analyzing, delivery, and 
reporting of online advertising and marketing; 
application service provider (asp) featuring software 
for use in designing and managing online video 
advertising and marketing campaigns; providing a 
website online facilities that give users the ability to 
engage in social networking and manage their social 
networking content; providing software for creating 
and managing social media profiles and user 
accounts; providing software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
video content with photographic filters and 
augmented reality (ar) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; software for viewing and interacting with a 
feed of electronic media, namely, images, audio-
visual and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and internet 

לעסוק ברשתות חברתיות ולנהל את התוכן שלהם ברשת 
החברתית; מתן תוכנה ליצירה וניהול של פרופילי מדיה 

חברתית וחשבונות משתמשים; אספקת תוכנה לשינוי תמונות, 
תמונות ושמע, וידאו ותוכן אודיו-וידאו עם מסנני צילום ואפקטי 
מציאות משופרת, כלומר גרפיקה, אנימציות, טקסט, ציורים, 
תיוג גיאוגרפי, תגי מטא נתונים, היפר קישורים; תוכנה לצפייה 
אינטראקציה עם הזנת מדיה אלקטרונית, כלומר, תמונות, אודיו 
ווידאו ותוכן וידאו, לחיות הזרמת וידאו, פרשנות, פרסומות, 
חדשות, וקישורים לאינטרנט; מתן תוכנה למציאת תוכן ותוכן, 
ולהרשמה לתוכן; מתן תוכנה לארגון תמונות, וידאו ותוכן 

אודיו-ויזואלי באמצעות תגי מטא נתונים; שירותי מחשב, כלומר, 
יצירת קהילה וירטואלית עבור משתמשים רשומים כדי לשתף, 
להציג, להירשם ולבצע אינטראקציה עם תמונות, אודיו ויזואלי 

ותוכן וידאו ונתונים קשורים ומידע; ספק שירותי יישומים 
(אי.אס.פי) המציג תוכנה עבור רשתות חברתיות, ניהול תוכן 
של רשתות חברתיות, יצירת קהילה וירטואלית והעברת 
תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו, תמונות, סרטונים, 

נתונים, טקסט, הודעות, פרסומות, תקשורת פרסומית מֵידָע; 
ספק שירות יישומים (אי.אס.פי) המציג תכנות ממשק תכנות 
יישומים (אי.אס.פי) תוכנה אשר מקלה על שירותים מקוונים 
עבור הרשתות החברתיות, פיתוח יישומי תוכנה; פלטפורמה 
כשירות (פי.אי.אי.אס) שמציעה פלטפורמות תוכנה עבור 
רשתות חברתיות, ניהול תוכן של רשתות חברתיות, יצירת 
קהילה וירטואלית והעברת תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן 
וידאו, תמונות, סרטונים, נתונים, טקסט, הודעות, פרסומות 
מדיה תקשורת ומידע; השכרת תוכנה המעניקה למשתמשים 
את היכולת להעלות, לערוך ולשתף תמונות, קטעי וידאו ותוכן 
אודיו-ויזואלי; שירותי מחשב, דהיינו, אוצרות מקוונים המוגדרים 
על ידי המשתמש תוכן ופרסומות ויצירת מדיה חברתית הזנות; 
מתן תוכנה לצילום תמונות והקלטת שמע, אודיו- ויזואלי ותוכן 
וידאו; אספקת תוכנה להעלאה, הורדה, העברה לארכיון, 

הפעלת שידור ושיתוף תמונות, תוכן אודיו -ויזואלי ותוכן וידאו 
וטקסט ונתונים קשורים; אספקת תוכנה להזרמת תוכן בידור 
מולטימדיה; מתן תוכנה ליצירה ותחזוקה של נוכחות מקוונת 
ליחידים, לקבוצות, לחברות ולמותגים; מתן תוכנה למפרסמים 
כדי לתקשר עם הקהילות המקוונות ולפעול איתן; תוכנת עוזר 
אישי; תוכנת עוזר חברתי; אספקת מתקנים מקוונים הכוללים 
שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לשליחה וקבלה של 
מסרים אלקטרוניים, הודעות מיידיות, התראות אלקטרוניות 
ותזכורות, צילומים, תמונות, גרפיקה, נתונים, אודיו, סרטונים 

ותכנים אודיו ויזואליים באמצעות האינטרנט ורשתות 
התקשורת; מסחר אלקטרוני תוכנה המאפשרת למשתמשים 
לבצע עסקאות עסקיות אלקטרוניות באמצעות האינטרנט; מתן 
שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לצורך 
איסוף, איסוף, הצגה, עריכה, קישור, שינוי, ארגון, תיוג, 

הזרמה, שיתוף, אחסון, שידור ואספקת מדיה אלקטרונית, 
תמונות, תצלומים, גרפיקה, תוכן אודיו-ויזואלי, נתונים ומידע 
באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת; מתן שימוש זמני 

בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לצורך הקלת שיחות על 
גבי פרוטוקול אינטרנט )וי.או.אי.פי(, שיחות טלפון, שיחות 
וידאו, הודעות טקסט, הודעות אלקטרוניות, הודעות מיידיות 
ושירותי רשת חברתית מקוונים; שירותי ספק שירותי יישומים 
(אי.אס.פי) הכוללים תוכנה המאפשרת או מקלה על שיחות 
פרוטוקול אינטרנט (וי.או.אי.פי), שיחות טלפון, שיחות וידאו, 
הודעות טקסט, הודעה אלקטרונית, הודעות מיידיות ושירותי 
רשת חברתית מקוונים; שירותי מחשב, דהיינו מתן מידע 
בתחומי הטכנולוגיה ופיתוח התוכנה באמצעות האינטרנט 

ורשתות התקשורת; מתן תוכנה לשימוש בנטילת ועריכה של 
צילומים והקלטת קטעי וידאו ועריכתם; ספק שירות יישומים 
(אי.אס.פי) המציג תוכנה כדי לאפשר או להקל על נטילת 

ועריכה של צילומים ועריכה ועריכה של סרטונים; עיצוב ופיתוח 
של חומרת מחשב ותוכנה; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנות 
מציאות מדומה; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה של מציאות 
מעורבת; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה משחק וידאו; מתן 
שימוש זמני ביישומי תוכנה שאינם ניתנים להורדה עבור 
רשתות חברתיות, יצירת קהילה וירטואלית והעברת תוכן 
ונתונים של מציאות מדומה; שירותי מחשב בטבע מתן דפי 
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links; providing software for finding content and 
content publishers, and for subscribing to content; 
providing software for organizing images, video, and 
audio-visual content using metadata tags; 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) 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 
application programming interface (api) software 
which facilitates online services for social networking, 
developing software applications; platform as a 
service (paas) featuring 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 
software that gives users the ability to upload, edit, 
and share images, videos and audio-visual content; 
computer services, namely, curating online user-
defined content and advertisements and creating 
social media feeds; providing software for taking 
photographs and recording audio, audio-visual and 
video content; providing software for uploading, 
downloading, archiving, enabling transmission of, 
and sharing images, audio-visual and video content 
and associated text and data; providing software for 
streaming multimedia entertainment content; 
providing software for creating and maintaining an 
online presence for individuals, groups, companies, 
and brands; providing software for advertisers to 
communicate and interact with online communities; 
personal assistant software; social assistant 
software; providing online facilities featuring 
temporary use of non-downloadable software for 
sending and receiving electronic messages, instant 
messages, electronic message alerts and reminders, 
photographs, images, graphics, data, audio, videos 
and audio-visual content via the internet and 
communication networks; e-commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via the internet; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for 
accessing, collecting, displaying, editing, linking, 
modifying, organizing, tagging, streaming, sharing, 
storing, transmitting, and otherwise providing 
electronic media, photographs, images, graphics, 
audio, videos, audio-visual content, data and 
information via the internet and communication 
networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in 
facilitating voice over internet protocol (voip) calls, 
phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social 
networking services; application service provider 
(asp) services featuring software to enable or 
facilitate voice over internet protocol (voip) calls, 
phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social 
networking services; computer services, namely, 

אינטרנט מותאמים אישית הכוללים מידע המוגדר על ידי 
המשתמש או מידע מסוים, פרופילים אישיים, מציאות 

וירטואלית ותוכן מציאות מוגברת ונתונים; שירותי תכנות 
מחשבים ליצירת סרטוני מציאות וירטואליים ומשחקים; עיצוב 
ופיתוח של חומרה ותוכנה מציאות מוגברת; פיתוח תוכנה; 

פיתוח תוכנת מולטימדיה אינטראקטיבית; תחזוקה ותיקון של 
תוכנת מחשב; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות 

להורדה לצורך שידור, שיתוף, קבלה, הורדה, הצגה, 
אינטראקציה והעברה של תוכן, טקסט, עבודות חזותיות, 

עבודות שמע, יצירות אור-קוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, 
קבצים, מסמכים ועבודות אלקטרוניות; שירותי מחשב, דהיינו 
מתן מידע בתחומי הטכנולוגיה ופיתוח התוכנה באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית; שירותי תמיכה טכנית, כלומר, פתרון בעיות 
באופי של אבחון חומרת המחשב בעיות תוכנה; שירותי מחשב, 
כלומר, ענן ספק שירותי אירוח; מתן שימוש בתוכנת מחשוב- 

ענן לא ניתנת להורדה באינטרנט לשימוש באחסון אלקטרוני של 
נתונים; מתן שימוש זמני בתוכנת מחשב בענן שאינה-ניתנת 
להורדה  עבור יישומי מציאות מדומה ומציאות רבודה וסביבות 
(ממשקי מחשב שמהם ניתן לבצע משימות שונות); שיתוף 
קבצים שירותים, כלומר, מתן שירותים מקוונים עבור אחרים 
שמציעות טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים להעלות ולהוריד 
קבצים אלקטרוניים; שירותי מחשב, כלומר, אירוח מתקנים 
אלקטרוניים עבור אחרים לדיונים אינטראקטיביים באמצעות 

רשתות תקשורת; אספקת תוכנה לא ניתנת להורדה באינטרנט; 
ספק שירות יישומים, דהיינו, מתן, אירוח, ניהול, פיתוח 

ותחזוקה של יישומים, תוכנות, אתרי אינטרנט ומסדי נתונים 
בתחומי התקשורת האלחוטית, גישה למידע נייד וניהול נתונים 

מרחוק עבור מסירה אלחוטית של תוכן למחשבי כף יד, 
מחשבים נישאים והתקנים אלקטרוניים ניידים; ספק שירות 

יישומים (אי.אס.פי); מתן מתקנים מקוונים המעניקים 
למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף אודיו, וידאו, 
תמונות, טקסט, גרפיקה ונתונים; מתן שימוש זמני בתוכנות 

ויישומים מקוונים שאינם ניתנים להורדה עבור הודעות מיידיות, 
קול באמצעות פרוטוקול אינטרנט (וי.או.איי.פי), ועידות וידאו 

ועידה קולית; שירותי מחשב, כלומר, יצירת קהילה מקוונת עבור 
משתמשים רשומים לעסוק ברשתות חברתיות; שירותי הצפנת 

נתונים; אספקת תוכנה ויישומים לניהול קשרי לקוחות 
(סי.אר.אמ); ספק שירות יישומים (אי.אס.פי) המציג תוכנה 
לניהול קשרי לקוחות (סי.אר.אמ); מתן שירותי פלטפורמה 
מקוונים המאפשרים למשתמשים לפרסם את הדירוגים, 

הסקירות, ההפניות וההמלצות הנוגעות לעסקים, למסעדות, 
לספקי שירותים, לאירועים, לשירותים ציבוריים ולסוכנויות 

ממשלתיות; שירותי מחשב, כלומר, ספק שירות יישום המציג 
ממשק תכנות יישומים (אי.פי.איי) תוכנה לניהול קשרי לקוחות 
(סי.אר.אמ); אירוח דיגיטלי ]מציאות מדומה ומציאות מוגברת 
תוכן באינטרנט; שירותי מחשב, כלומר מתן ניהול מרחוק של 
התקנים באמצעות רשתות מחשבים, רשתות אלחוטיות או 
אינטרנט; מתן תוכנה להקלה ולסידור למימון והפצה של גיוס 
תרומות וכספים; מתן תוכנה לשירותי גיוס כספים מקוונים 

ושירותי תרומה פיננסיים; שירותי בידור, כלומר, מתן אמצעים 
מקוונים עבור לצפייה בתכני בידור ואירועי בידור בהופעת חיות; 
הפקה של תוכנות מחשב ווידאו; הכל כלול בסוג 42.                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 12230/06/2019



providing information in the fields of technology and 
software development via the internet and 
communication networks; providing software for use 
in taking and editing photographs and recording and 
editing videos; application service provider (asp) 
featuring software to enable or facilitate taking and 
editing photographs and recording and editing 
videos; design and development of computer game 
hardware and software; design and development of 
virtual reality hardware and software; design and 
development of mixed reality hardware and software; 
design and development of video game hardware 
and software; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of virtual reality content and data; 
computer services in the nature of providing 
customized online pages featuring user-defined or 
specified information, persona! profiles, virtual reality, 
and augmented reality content and data; computer 
programming services. for creating virtual reality 
videos and games; design and development of 
augmented reality hardware and software; software 
development; development of interactive multimedia 
software; maintenance and repair of computer 
software; providing temporary use of non-
downloadable computer softwareיfor 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, providing information in 
the fields of technology and software development 
via a global computer network; 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 online 
non-downloadable cloud computing software for use 
in electronic storage of data; providing temporary use 
of online non-downloadable cloud computing 
software for virtual, augmented reality applications 
and environments; file sharing services, namely, 
providing online facilities for others featuring 
technology enabling users to upload and download 
electronic files; computer services, namely, hosting 
electronic facilities. for others for interactive 
discussions via communication networks; providing 
online non-downloadable software; application 
service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the files of 
wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; application service provider (asp); 
providing online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; 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; data encryption 
services; providing software and applications for 
customer relationship management (crm); application 
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 Owners

Name: Facebook, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

service provider (asp) featuring software for customer 
relationship management (crm); providing online 
software platform services that give users the ability 
to post ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to businesses, 
restaurants, service providers, events, public services 
and government agencies; computer services, 
namely, application service provider featuring 
application programming interface (api) software for 
customer relationship management (crm); hosting of 
digital ivirtual reality and augmented reality/ content 
on the internet; computer services, namely, providing 
remote management of devices via computer 
networks, wireless networks or the internet; providing 
software for facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and 
donations; providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation services; 
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; ; Production 
of video and computer game software; all included in 
class 42.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 45 סוג: 45

Social introduction and networking and dating 
services; Providing information in the field of personal 
development, self improvement, self fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and 
community services, and humanitarian activities; 
Providing concierge services for others, namely, 
booking reservations, facilitating purchases, 
arranging deliveries, making requested personal 
arrangements, providing recommendations on 
products and services, providing customer- specific 
information to meet individual needs, and provision of 
electronic reminders and notifications; Online social 
networking services; Providing information in the 
form of databases featuring information in the fields 
of social networking and social introduction; User 
verification services; Identification verification 
services; Business identification verification services; 
Legal services; all included in class 45.

שירותי היכרות חברתית, יצירת קשרים ופגישות; מתן מידע 
בתחום ההתפתחות האישית, שיפור עצמי, הגשמה עצמית, 
צדקה, פילנתרופיה, התנדבות, שירותים ציבוריים וקהילתיים 
ופעילויות הומניטריות; מתן שירותי קונסיירז' לאחרים, הזמנת 
הזמנות, הקלות ברכש, סידור משלוחים, ביצוע הסדרים אישיים 
מבוקשים, מתן המלצות למוצרים ושירותים, מתן מידע ספציפי 
ללקוח על מנת לענות על הצרכים האישיים ומתן תזכורות 
והודעות אלקטרוניות; שירותי רשת חברתית מקוונים; מתן 
מידע בצורת מאגרי מידע הכוללים מידע בתחומי הרשתות 
החברתיות וההיכרות החברתית; שירותי אימות משתמשים; 
שירותי אימות זיהוי; שירותי אימות זיהוי עסקי; שירותים 

חוקיים; הכל כלול בסוג 45.                                                
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HUMBLES

Trade Mark No. 302431 מספר סימן

Application Date 04/02/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic body care preparations; skin and body care 
products, namely, face moisturizers, body 
moisturizers, face anti-aging treatments; body anti-
aging products, namely, body anti-aging creams, 
lotions, gels, oils, cleaners, body soap, peels, 
moisturizers, skin conditioners, skin emollients and 
wrinkle removing skin care preparations; topical neck 
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the neck; non-medicated stretch 
mark treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the treatment of skin stretch marks; 
non-medicated cellulite treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for cellulite reduction; skin whitening 
and/or brightening treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for skin whitening and skin brightening; 
hair care products, namely, hair sprays, hair care 
lotions, hair conditioners and hair gel; cosmetics; 
cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry 
bleach, laundry detergents and laundry wax; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely, antiperspirant soaps, 
body soaps, bath soap and hand soap; essential oils, 
hair lotions; dentifrices, face and body creams, body 
washes, shampoos, body moisturizers, cologne; eau 
de parfum; perfumes; deodorant for personal use; all 
included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לגוף; מוצרי טיפוח לעור ולגוף, כלומר, 
מוצרי לחות לפנים, מוצרי לחות לגוף, טיפולי פנים נגד 

ההזדקנות; מוצרים נגד הזדקנות הגוף, כלומר, קרמים נגד 
הזדקנות הגוף, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, סבון הגוף, 
קילוף עור, חומרי לחות, מרכך עור, מחדשי עור והסרת קמטים 

תכשירי טיפוח העור; טיפולי עור בצוואר, כלומר, קרמים, 
משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, קילוף עור, לחות, מרכך 
עור, מחדשי עור והסרת קמטים משחות טיפוח העור על 
הצוואר; טיפול לא תרופתי בסימני מתיחה, כלומר, קרמים, 

משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, הסרת עור, לחות, מרככי 
עור, מחדשי עור ומסירי קמטים תכשירי טיפוח העור לטיפול 
בסימני מתיחת העור; טיפולי צלוליטיס לא תרופתיים, כלומר, 
קרמים, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור 
לצמצום צלוליטיס; הלבנת העור ו / או טיפולי הבהרה, כלומר 
קרמים, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור 
לטיפוח העור ולהבהרת העור; מוצרי טיפוח לשיער, כלומר 
תרסיסים לשיער, קרמים לטיפוח השיער, מרככי שיער וג׳ל 
לשיער; מוצרי קוסמטיקה; תכשירי ניקוי, תכשירי הלבנה 
וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, דהיינו, הלבנת כביסה, 
אבקות כביסה ושעווה לכביסה; חומרי ניקוי, ליטוש, מירוק 
ותכשירים משפשפים; סבונים, כלומר, סבון אנטיפרספירנט, 
סבונים לגוף, סבון אמבט וסבון יד; שמני תמצית וקרמים 
לשיער; משחות שיניים, קרמים לפנים ולגוף, לשטיפת גוף, 

לשמפו, לחות לגוף, מי קולון; בושם; בשמים; דאודורנט לשימוש 
אישי .                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 35 סוג: 35

retail store services in the field of cosmetics, personal 
care products, skin, face and body care products and 
beauty products; online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, skin, face and 
body care products and beauty products; all included 
in class 35.

שירותי חנות קמעונאית בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח 
אישי, מוצרי עור, פנים וגוף ומוצרי יופי; שירותים קמעונאיים 
מקוונים בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח אישי, מוצרי עור, 

פנים וגוף ומוצרי יופי                                                          
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 Owners

Name: Deciem Beauty Group Inc.

Address: 517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 
1R4, Canada

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
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Trade Mark No. 302553 מספר סימן

Application Date 27/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0907678 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4467303 ארה"ב מספר: 4467303

Dated 14/01/2014 (Section 16) מיום 14/01/2014 (סעיף 16) 

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 288726  288726 תיק/ים

 Owners

Name: Life Extension Foundation, Inc.

Address: 3600 West Commercial Blvd., Fort Lauderdale 
FL 33309, U.S.A.

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

Homeopathic dietary supplements.

Class: 16 סוג: 16

Magazines, books, brochures and leaflets related to 
health and nutrition.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring nutritional and dietary 
supplements and books and magazines related to 
health and nutrition; mail order catalog services 
featuring nutritional and dietary supplements and 
books and magazines related to health and nutrition; 
online retail store services featuring nutritional and 
dietary supplements and books and magazines 
related to health and nutrition.

Class: 44 סוג: 44

Counseling in the field of nutrition.

כ"ז סיון תשע"ט - 12730/06/2019



EY INTERACT 

Trade Mark No. 302660 מספר סימן

Application Date 08/02/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 12830/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Promotional services; bookkeeping and auditing 
services; tax consultation, tax preparation, 
accounting, business auditing and business 
consultation services; business administration; 
business advisory services, consultancy and 
information services; business advisory and 
management services relating to operating model 
and business systems effectiveness, business 
restructuring, direct and indirect tax, finance and 
accounting; provision of business information; 
business and marketing research services; business 
surveys relating to financial services; market surveys; 
market survey analysis; data processing; arranging of 
presentations for business, commercial and trade 
purposes; business management consulting services; 
business transaction advisory services; business 
modelling services; business consulting in the field of 
formulating business models; business restructuring 
services in the nature of business organization 
advice; business benchmarking services; expert 
evaluation and reports relating to business matters; 
collection and systemisation of business data; 
economic forecasting and analysis; business 
appraisals; business data analysis; analyses and 
appraisals of enterprises; analysis, preparation and 
writing of business reports; compilation and 
systemisation of information into computer 
databases; computerised file management; financial 
statement preparation and analysis for businesses; 
due diligence services; tax accounting services; 
business organisation consulting services; tax 
advisory services; tax and duty consultation services; 
tax performance advisory services; business and tax 
audit support services; tax compliance support 
services; business advisory services, namely, tax 
effective supply chain management services; 
financial record keeping for regulatory tax compliance 
purposes; management of tax files; tax declaration 
procedure services; tax filing services; business 
consulting relating to helping clients automate tax 
functions through assessments of management 
procedures and physical operations; business 
consulting in relation to the monitoring of internal 
influences, namely, corporate strategy, enterprise 
and governance, and external influences, namely 
regulatory requirements, changes in the economic 
and industrial sectors, to increase tax function 
performance through data assessment and analysis 
and management of analytics, process, technology, 
risk, and talent; providing a website featuring 
resources, information, news and commentary 
regarding tax and tax issues; providing a website 
featuring public policy and regulatory information in 
the field of tax reform and tax policy; providing an on-
line searchable database featuring business 
contacts; consultancy relating to business 
documentation management; compilation of 
statistics; business project management; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; all included in class 35.

שירותי קידום מכירות; שירותי הנהלת חשבונות וביקורת; ייעוץ 
מס, הכנת מס, חשבונאות, ביקורת עסקית ושירותי ייעוץ עסקי; 
מנהל עסקים; שירותי ייעוץ עסקי, שירותי ייעוץ ומידע; שירותי 
ייעוץ וניהול עסקי הקשורים בתפעול אפקטיביות של מודל 
תפעולי ומערכות עסקיות, ארגון מחדש של עסקים, מסים, 
כספים וחשבונאות ישירים ועקיפים; מתן מידע עסקי; שירותי 

מחקר עסקי ושיווקי; סקרי עסקים הקשורים לשירותים 
פיננסיים; סקרי שוק; ניתוח סקר שוק; עיבוד נתונים; ארגון 

מצגות למטרות עסקים, מסחריות ולמסחר; שירותי ייעוץ ניהול 
עסקי; שירותי ייעוץ עסקאות עסקיות; שירותי מודלים עסקיים; 
ייעוץ עסקי בתחום גיבוש מודלים עסקיים; שירותי רה-ארגון 
עסקי באופי של ייעוץ ארגון עסקי; שירותי השוואת ביצועים 
עסקיים; הערכת מומחה ודוחות הנוגעים לעניינים עסקיים; 
איסוף וסיסטמיזציה של נתונים עסקיים; חיזוי וניתוח כלכלי; 
הערכות עסקיות; ניתוח נתונים עסקיים; ניתוחים והערכות של 

ארגונים; ניתוח, הכנה וכתיבה של דוחות עסקיים; הידור 
וסיסטמיזציה של מידע לתוך מאגרי מידע; ניהול קבצים 

ממוחשב; הכנת וניתוח דוחות פיננסים עבור עסקים; שירותי 
בדיקת נאותות; שירותי ראיית מס; שירותי ייעוץ ארגון עסקי; 

שירותי ייעוץ מס; שירותי ייעוץ מס וחובה; שירותי ייעוץ בביצועי 
מס; שירותי תמיכה בעסקים וביקורת מס; שירותי תמיכת 

תיאום מס; שירותי ייעוץ עסקי, דהיינו, שירותי ניהול שרשרת 
אספקה מיועלת מס; התאמת נתונים פיננסיים למטרות תיאום 
תקנות המס; ניהול תיקי מס; שירותי הליך הצהרת מס; שירותי 
הגשת מס; ייעוץ עסקי הנוגע לסיוע ללקוחות למכן פונקציות מס 
באמצעות הערכות של הליכי ניהול ותפעול פיזי; ייעוץ עסקי 

ביחס לניטור של השפעות פנימיות, דהיינו, אסטרטגיה ארגונית, 
ארגון וממשל, והשפעות חיצוניות, דהיינו, דרישות רגולטוריות, 
שינויים במגזרים הכלכליים והתעשייתיים, על מנת להגביר את 
ביצועי תפקוד המס באמצעות ניתוח והערכת נתונים וניהול של 
ניתוח, תהליך, טכנולוגיה, סיכון וכישרון; מתן אתר אינטרנט 
המציע משאבים, מידע, חדשות ופרשנות בנוגע למס וענייני 
מסים; מתן אתר המציע מדיניות ציבורית ומידע רגולטורי 

בתחום הרפורמה במס ומדיניות המס; מתן מסד נתונים מקוון 
לחיפוש המציע אנשי קשר עסקיים; ייעוץ הקשור לניהול תיעוד 
עסקי; אוסף נתונים סטטיסטיים; ניהול פרויקטים עסקיים; 
שירותי מידע, יעץ וייעוץ בקשר לשירותים האמורים לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; financial management, assistance, 
advice, consultancy, information and research 
services; financial cross border advisory services; 
insolvency services; investment services; valuation 
services; corporate finance services; corporate 
financial consulting; financial analysis; corporate 
financial analysis; corporate asset valuation; financial 
valuation of real and personal property; financial 
analysis and consultation, namely, restructuring of 
bankrupt companies; insurance consultation, namely, 
insurance regulatory support and advisory services; 
intellectual property valuation services; estate agency 
and estate management services; monetary affairs; 
clearing (financial); financial services relating to 
monetary affairs; actuarial services; fiscal 
assessments; financial benchmarking services; 
preparation of financial reports and analysis; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
36.

עניינים פיננסיים; שירותי ניהול פיננסי, סיוע, עצה, ייעוץ, מידע 
ומחקר; שירותי ייעוץ פיננסי בינלאומיים; שירותי פשיטת רגל; 
שירותי השקעות; שירותי הערכה כספית; שירותי מימון של 
חברות; ייעוץ פיננסי לחברות; ניתוח פיננסי; ניתוח פיננסי 

לחברות; הערכת שווי של נכסי חברה; הערכה פיננסית של נכס 
ממשי ואישי; ניתוח וייעוץ פיננסי, דהיינו, ארגון מחדש של 

חברות בפשיטת רגל; ייעוץ ביטוח, דהיינו, שירותי תמיכה וייעוץ 
לביטוח רגולטורי; שירותי הערכת קניין רוחני; שירותי סוכנות 

נכסים וניהול נכסים; עניינים כספיים; סליקה (פיננסית); 
שירותים פיננסיים הקשורים לעניינים כספיים; שירותים 

אקטואריים; הערכות פיסקליות; שירותי מידוד פיננסי; הכנת 
דוחות כספיים וניתוח; שירותי מידע, יעץ וייעוץ בקשר לשירותים 
האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Information technology consulting services; design 
and development of computer hardware, firmware 
and software; design and development of computer 
software for use in processing, generating, tracking, 
calculating, measuring, reporting, and analysing 
information in the fields of accounting, business, 
compliance, account auditing, tax preparation and 
management, business management, financial 
management, documentation management, and 
information technology; consultancy, advice, 
assistance, analysis, design, evaluation and 
programming services relating to computer software, 
firmware and hardware; consultancy, advice, 
assistance, analysis, design, evaluation and 
programming services in relation to software; 
consultancy, advice, assistance, analysis, design, 
evaluation and programming services in relation to 
data management software; computer programming; 
research, development, design, testing, monitoring, 
inspection, and analysis in the fields of 
telecommunications, computers, computer systems 
and computer networks; rental of computer software, 
firmware and hardware; rental of data management 
software; provision of information (not included in 
other classes) relating to technical matters, 
information technology; provision of information on 
technology and its application to digital tax strategy, 
namely, blockchain technology, robotic process 
automation, AI and machine learning, and 3D 
printing; technical project studies; computerised 
analysis of data; software as a service [SaaS] in the 
fields of accounting, business, compliance, account 
auditing, tax preparation and management, business 
management, financial management, documentation 
management, and information technology; software 
as a service [SaaS] services for use in database 
management in the field of financial reporting and 
compliance; hosting services: providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for use in 
processing, generating, tracking, calculating, 
measuring, reporting, and analysing information and 
reports in the fields of accounting, business, 
compliance, account auditing, tax preparation, 

שירותי ייעוץ טכנולוגיית מידע; תכנון ופיתוח של חומרת מחשב, 
קושחה ותוכנה; תכנון ופיתוח של תוכנת מחשב לשימוש 
בעיבוד, ייצור, מעקב, חישוב, מדידה, דיווח וניתוח מידע 

בתחומי החשבונאות, עסקים, תאימות, ביקורת חשבונות, הכנה 
וניהול מסים, ניהול עסקים, ניהול פיננסי, ניהול תיעוד, 

וטכנולוגיית המידע; שירותי ייעוץ, יעץ, סיוע, ניתוח, תכנון, 
הערכה ותכנות הקשורים לתוכנת מחשב, קושחה וחומרה; 
שירותי ייעוץ, יעץ, סיוע, ניתוח, תכנון, הערכה ותכנות ביחס 

לתוכנה; שירותי ייעוץ, יעץ, סיוע, ניתוח, תכנון, הערכה ותכנות 
ביחס לתוכנת ניהול נתונים; תכנות מחשבים; מחקר, פיתוח, 
תכנון, בדיקה, ניטור, פיקוח, וניתוח בתחומים של תקשורת, 

מחשבים, מערכות מחשב ורשתות מחשב; השכרה של תוכנות 
מחשב, קושחה וחומרה; השכרה של תוכנת ניהול נתונים; 
אספקת מידע (שאינו נכלל בסוגים אחרים) הנוגעים לעניינים 
טכניים, טכנולוגיית מידע; אספקת מידע על טכנולוגיה ויישומה 
על אסטרטגיית המס הדיגיטלית, דהיינו, טכנולוגיית בלוקצ'יין, 
אוטומציה הליך רובוטי, אינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה, 

והדפסה בתלת מימד; מחקרי פרוייקטים טכניים; ניתוח 
ממוחשב של נתונים; תוכנה כשירות [אס.איי.איי.אס] בתחומי 
החשבונאות, עסקים, תאימות, ביקורת חשבונות, הכנה וניהול 
מס, ניהול עסקים, ניהול פיננסי, ניהול תיעוד וטכנולוגיית מידע; 
שירותי תוכנה כשירות [אס.איי.איי.אס] לשימוש בניהול מסדי 
נתונים בתחום הדיווח והתאימות הפיננסי; שירותי אירוח: מתן 
שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה לצורך 

עיבוד, ייצור, מעקב, חישוב, מדידה, דיווח וניתוח מידע ודוחות 
בתחומי החשבונאות, עסקים, תאימות, ביקורת חשבונות, הכנת 
מס, ניהול עסקי, ניהול פיננסי, משאבי אנוש, מכירות, שיווק, 
מיתוג, משפטי, סחר, ייצור, שרשרת האספקה וטכנולוגיית 
המידע; מתן שימוש זמני בתוכנות ויישומים מקוונים שאינם 

ניתנים להורדה על מנת לספק מצגת גרפית של נתוני ביצועים 
עסקיים, לשימוש עם רשתות מחשבים גלובליות לניתוח נתונים, 
יישומי מסד נתונים וגיליונות אלקטרוניים, לצורך ניתוח נתונים 

עסקיים והערכתם, לניהול נתונים, לניהול עובדות וניתוח 
תבניות, ביקורת, מודיעין והליך ניהול מס ידע; פלטפורמה 

כשירות (פי.איי.איי.אס) בתחומי החשבונאות, עסקים, ביקורת 
חשבונות, הכנת מסים, ניהול עסקים, ניהול פיננסי, ניהול 
תיעוד, טכנולוגיית מידע וליצירת דוחות מס חברות ודוחות 
תיאום מס; מתן שימוש זמני בתוכנה מקוונת שלא ניתנת 
להורדה על מנת לאפשר למשתמשים מרובים לשתף קבצי 

נתונים, מסדי נתונים וחומרי פרויקט אחרים אחד עם השני; מתן 
שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה על מנת 

לאפשר לצופים מרובים להציג, להוסיף, לאסוף, לערוך, לעדכן, 
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business management, financial management, HR, 
sales, marketing, branding, legal, trade, 
manufacturing, supply chain and information 
technology; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for providing 
a graphical presentation of business performance 
data, for use with global computer networks for 
database analysis, database and spreadsheet 
applications, for business data analysis and 
assessment, for data management, for fact 
management and pattern analysis, audit, intelligence 
and knowledge tax management process; platform 
as a service (PaaS) in the fields of accounting, 
business, account auditing, tax preparation, business 
management, financial management, documentation 
management, information technology, and for 
generating corporate tax and tax compliance reports; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for enabling multiple users to share data 
files, databases, and other project materials with one 
another; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for enabling multiple viewers 
to view, add, collect, edit, update, manage, modify, 
organize, store, track, and bookmark content and 
data on a centralized platform; providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software 
for use by multiple users to collaborate on projects 
and documents, including the ability to track multiple 
simultaneous projects, and assess the tax status of 
projects; data storage; electronic storage of 
documents; IT project management; database 
development and maintenance services; data 
conversion of electronic information; maintenance of 
computer software; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all included in class 42.

לנהל, לשנות, לארגן, לאחסן, לעקוב ולסמן תוכן ונתונים על 
פלטפורמה מרוכזת; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב מקוונות 
שאינן ניתנות להורדה על ידי משתמשים מרובים כדי לשתף 
פעולה בפרויקטים ומסמכים, כולל היכולת לעקוב אחר מספר 
פרויקטים בו-זמניים, ולהעריך את מצב המס של פרויקטים; 
אחסון נתונים; אחסון אלקטרוני של מסמכים; ניהול פרויקטי 
אינטליגנציה מלאכותית; שירותי פיתוח ותחזוקה של מסדי 
נתונים; המרת נתונים של מידע אלקטרוני; תחזוקת תוכנות 
מחשב; שירותי מידע, ייעוץ ויעץ בקשר לשירותים האמורים 

לעיל; 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)

European Union, 10/08/2017, No. 17092461 האיחוד האירופי, 10/08/2017, מספר 17092461

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: EYGN Limited

Address: One Montague Place, East Bay Street, Nassau, 
Bahamas

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. 302672 מספר סימן

Application Date 10/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1387578 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for business management ; software 
packages; downloadable software for business 
management; tools for software development.

Class: 41 סוג: 41

Software training; education related to software; 
training in the design of software systems; training 
regarding the use of software.

Class: 42 סוג: 42

Software advisory; software development and 
updating; project studies related to software; repair, 
maintenance and updating of software; professional 
software consulting; design, maintenance and 
modernization (upgrading) of software; advice on 
software design; installation, setup and maintenance 
of software; technical support related to software; 
software research; information in the field of software 
development; provision of information, advice and 
advice in the field of software; advice and information 
regarding the design, programming 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)

Benelux, 05/10/2017, No. 1021501 בנלוקס, 05/10/2017, מספר 1021501

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple, grey and black.

 Owners

Name: Jemie B.V.

Address: Beneluxweg 37, NL-4904 SJ OOSTERHOUT, 
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
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Trade Mark No. 302699 מספר סימן

Application Date 27/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1387878 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Bomonti Birahane, Sk. Unkan Ish. K:1 NO:3, 
Sisli Istanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing, 
namely, pyjamas, tee-shirts, shorts, capri pants, 
underwears, bikinis, swimsuits, bustiers, garters, 
pareos (beach wrap), kimonos, underpants, 
undershirts, socks, hats, sweatsuits, trousers, shirts, 
sweaters, coats, berets, shoes, sandals, slippers.

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

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

Turkey, 17/11/2017, No. 2017/104156 טורקיה, 17/11/2017, מספר 2017/104156

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 302752 מספר סימן

Application Date 22/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0911832 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Inks, printing compositions, printing inks.

Class: 7 סוג: 7

Printing apparatus, namely, printing machines, 
industrial inkjet printing machines, industrial label 
printing machines, printing cylinders for commercial 
and industrial printing machines, printing rollers, 
offset printers, 3D printers, printing presses, printing 
plates, print shop machines, printing works machines 
for commercial and industrial use, industrial printing 
machines, printing and bookbinding machines for 
industrial purposes, cylinders for use in commercial 
and industrial printing machines, flexographic printing 
machines, inking apparatus for printing blocks, 
printing machines for textiles and digital printing 
machines for ceramic surfaces; printing ink supply 
systems for use with printers composed of ink 
reservoirs, ink pumps and ink connectors; printer ink 
management apparatus for use with printers 
composed of ink reservoirs, ink pumps and ink 
connectors; printer print head cleaning apparatus; 
printer control systems for controlling commercial and 
industrial printers, being component parts of printers; 
parts and fittings for the aforesaid goods

Class: 9 סוג: 9

Ink-jet printers, print heads, parts and fittings for the 
aforesaid goods; computer software for use in 
printing or with or in connection with printing 
apparatus.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: All shades of magenta, red, orange, yellow, 
green, blue and violet.

 Owners

Name: Xaar Plc

Address: Unit 316, Science Park, Cambridge CB4 OXR, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, research, 
design and consultancy relating to printing and to 
printing apparatus and parts thereof, printing inks, 
paper, plastics film and other substrates for printing, 
and computer software for use in printing; licensing of 
intellectual property.
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DECIEM

Trade Mark No. 302831 מספר סימן

Application Date 12/02/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic body care preparations; skin and body care 
products, namely, face moisturizers, body 
moisturizers, face anti-aging treatments; body anti-
aging products, namely, body anti-aging creams, 
lotions, gels, oils, cleaners, body soap, peels, 
moisturizers, skin conditioners, skin emollients and 
wrinkle removing skin care preparations; topical neck 
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the neck; non-medicated stretch 
mark treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the treatment of skin stretch marks; 
non-medicated cellulite treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for cellulite reduction; skin whitening 
and/or brightening treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for skin whitening and skin brightening; 
hair care products, namely, hair sprays, hair care 
lotions, hair conditioners and hair gel; cosmetics; 
cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry 
bleach, laundry detergents and laundry wax; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely, antiperspirant soaps, 
body soaps, bath soap and hand soap; essential oils, 
hair lotions; dentifrices, face and body creams, body 
washes, shampoos, body moisturizers, cologne; eau 
de parfum; perfumes; deodorant for personal use; all 
included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לגוף; מוצרי טיפוח לעור ולגוף, כלומר, 
מוצרי לחות לפנים, מוצרי לחות לגוף, טיפולי פנים נגד 

ההזדקנות; מוצרים נגד הזדקנות הגוף, כלומר, קרמים נגד 
הזדקנות הגוף, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, סבון הגוף, 
קילוף עור, חומרי לחות, מרכך עור, מחדשי עור והסרת קמטים 

תכשירי טיפוח העור; טיפולי עור בצוואר, כלומר, קרמים, 
משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, קילוף עור, לחות, מרכך 
עור, מחדשי עור והסרת קמטים משחות טיפוח העור על 
הצוואר; טיפול לא תרופתי בסימני מתיחה, כלומר, קרמים, 

משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, הסרת עור, לחות, מרככי 
עור, מחדשי עור ומסירי קמטים תכשירי טיפוח העור לטיפול 
בסימני מתיחת העור; טיפולי צלוליטיס לא תרופתיים, כלומר, 
קרמים, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור 
לצמצום צלוליטיס; הלבנת העור ו / או טיפולי הבהרה, כלומר 
קרמים, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור 
לטיפוח העור ולהבהרת העור; מוצרי טיפוח לשיער, כלומר 
תרסיסים לשיער, קרמים לטיפוח השיער, מרככי שיער וג׳ל 
לשיער; מוצרי קוסמטיקה; תכשירי ניקוי, תכשירי הלבנה 
וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, דהיינו, הלבנת כביסה, 
אבקות כביסה ושעווה לכביסה; חומרי ניקוי, ליטוש, מירוק 
ותכשירים משפשפים; סבונים, כלומר, סבון אנטיפרספירנט, 
סבונים לגוף, סבון אמבט וסבון יד; שמני תמצית וקרמים 
לשיער; משחות שיניים, קרמים לפנים ולגוף, לשטיפת גוף, 

לשמפו, לחות לגוף, מי קולון; בושם; בשמים; דאודורנט לשימוש 
אישי .                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 35 סוג: 35

retail store services in the field of cosmetics, personal 
care products, skin, face and body care products and 
beauty products; online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, skin, face and 
body care products and beauty products; all included 
in class 35.

שירותי חנות קמעונאית בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח 
אישי, מוצרי עור, פנים וגוף ומוצרי יופי; שירותים קמעונאיים 
מקוונים בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח אישי, מוצרי עור, 
פנים וגוף ומוצרי יופי                                                         
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 Owners

Name: Deciem Beauty Group Inc.

Address: 517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 
1R4, Canada

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
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AVESTAN

Trade Mark No. 302832 מספר סימן

Application Date 12/02/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic body care preparations; skin and body care 
products, namely, face moisturizers, body 
moisturizers, face anti-aging treatments; body anti-
aging products, namely, body anti-aging creams, 
lotions, gels, oils, cleaners, body soap, peels, 
moisturizers, skin conditioners, skin emollients and 
wrinkle removing skin care preparations; topical neck 
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the neck; non-medicated stretch 
mark treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the treatment of skin stretch marks; 
non-medicated cellulite treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for cellulite reduction; skin whitening 
and/or brightening treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for skin whitening and skin brightening; 
hair care products, namely, hair sprays, hair care 
lotions, hair conditioners and hair gel; cosmetics; 
cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry 
bleach, laundry detergents and laundry wax; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely, antiperspirant soaps, 
body soaps, bath soap and hand soap; essential oils, 
hair lotions; dentifrices, face and body creams, body 
washes, shampoos, body moisturizers, cologne; eau 
de parfum; perfumes; deodorant for personal use; all 
included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לגוף; מוצרי טיפוח לעור ולגוף, כלומר, 
מוצרי לחות לפנים, מוצרי לחות לגוף, טיפולי פנים נגד 

ההזדקנות; מוצרים נגד הזדקנות הגוף, כלומר, קרמים נגד 
הזדקנות הגוף, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, סבון הגוף, 
קילוף עור, חומרי לחות, מרכך עור, מחדשי עור והסרת קמטים 

תכשירי טיפוח העור; טיפולי עור בצוואר, כלומר, קרמים, 
משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, קילוף עור, לחות, מרכך 
עור, מחדשי עור והסרת קמטים משחות טיפוח העור על 
הצוואר; טיפול לא תרופתי בסימני מתיחה, כלומר, קרמים, 

משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, הסרת עור, לחות, מרככי 
עור, מחדשי עור ומסירי קמטים תכשירי טיפוח העור לטיפול 
בסימני מתיחת העור; טיפולי צלוליטיס לא תרופתיים, כלומר, 
קרמים, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור 
לצמצום צלוליטיס; הלבנת העור ו / או טיפולי הבהרה, כלומר 
קרמים, משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור 
לטיפוח העור ולהבהרת העור; מוצרי טיפוח לשיער, כלומר 
תרסיסים לשיער, קרמים לטיפוח השיער, מרככי שיער וג׳ל 
לשיער; מוצרי קוסמטיקה; תכשירי ניקוי, תכשירי הלבנה 
וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, דהיינו, הלבנת כביסה, 
אבקות כביסה ושעווה לכביסה; חומרי ניקוי, ליטוש, מירוק 
ותכשירים משפשפים; סבונים, כלומר, סבון אנטיפרספירנט, 
סבונים לגוף, סבון אמבט וסבון יד; שמני תמצית וקרמים 
לשיער; משחות שיניים, קרמים לפנים ולגוף, לשטיפת גוף, 

לשמפו, לחות לגוף, מי קולון; בושם; בשמים; דאודורנט לשימוש 
  אישי.                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 35 סוג: 35

retail store services in the field of cosmetics, personal 
care products, skin, face and body care products and 
beauty products; online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, skin, face and 
body care products and beauty products; all included 
in class 35.

שירותי חנות קמעונאית בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח 
אישי, מוצרי עור, פנים וגוף ומוצרי יופי; שירותים קמעונאיים 
מקוונים בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח אישי, מוצרי עור, 
פנים וגוף ומוצרי יופי                                                         
                                                                                    

                                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 14030/06/2019



 Owners

Name: Deciem Beauty Group Inc.

Address: 517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 
1R4, Canada

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

כ"ז סיון תשע"ט - 14130/06/2019



THE ORDINARY

Trade Mark No. 302833 מספר סימן

Application Date 12/02/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Canada No. 1842879 קנדה מספר: 1842879

Dated 15/06/2017 (Section 16) מיום 15/06/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic body care preparations; skin and body care 
products, namely, face moisturizers, body 
moisturizers, face anti-aging treatments; body anti-
aging products, namely, body anti-aging creams, 
lotions, gels, oils, cleaners, body soap, peels, 
moisturizers, skin conditioners, skin emollients and 
wrinkle removing skin care preparations; topical neck 
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the neck; non-medicated stretch 
mark treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the treatment of skin stretch marks; 
non-medicated cellulite treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for cellulite reduction; skin whitening 
and/or brightening treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for skin whitening and skin brightening; 
hair care products, namely, hair sprays, hair care 
lotions, hair conditioners and hair gel; cosmetics; 
cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry 
bleach, laundry detergents and laundry wax; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely, antiperspirant soaps, 
body soaps, bath soap and hand soap; essential oils, 
hair lotions; dentifrices, face and body creams, body 
washes, shampoos, body moisturizers, cologne; eau 
de parfum; perfumes; deodorant for personal use; all 
included in class 3.

שירים קוסמטיים לגוף; מוצרי טיפוח לעור ולגוף, כלומר, מוצרי 
לחות לפנים, מוצרי לחות לגוף, טיפולי פנים נגד ההזדקנות; 

מוצרים נגד הזדקנות הגוף, כלומר, קרמים נגד הזדקנות הגוף, 
משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, סבון הגוף, קילוף עור, 
חומרי לחות, מרכך עור, מחדשי עור והסרת קמטים תכשירי 
טיפוח העור; טיפולי עור בצוואר, כלומר, קרמים, משחות, 
ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, קילוף עור, לחות, מרכך עור, 

מחדשי עור והסרת קמטים משחות טיפוח העור על הצוואר; 
טיפול לא תרופתי בסימני מתיחה, כלומר, קרמים, משחות, 
ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, הסרת עור, לחות, מרככי עור, 

מחדשי עור ומסירי קמטים תכשירי טיפוח העור לטיפול בסימני 
מתיחת העור; טיפולי צלוליטיס לא תרופתיים, כלומר, קרמים, 
משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור לצמצום 
צלוליטיס; הלבנת העור ו / או טיפולי הבהרה, כלומר קרמים, 
משחות, ג׳לים, שמנים, חומרי ניקוי, לחות, מרככי עור לטיפוח 
העור ולהבהרת העור; מוצרי טיפוח לשיער, כלומר תרסיסים 

לשיער, קרמים לטיפוח השיער, מרככי שיער וג׳ל לשיער; מוצרי 
קוסמטיקה; תכשירי ניקוי, תכשירי הלבנה וחומרים אחרים 

לשימוש בכביסה, דהיינו, הלבנת כביסה, אבקות כביסה ושעווה 
לכביסה; חומרי ניקוי, ליטוש, מירוק ותכשירים משפשפים; 

סבונים, כלומר, סבון אנטיפרספירנט, סבונים לגוף, סבון אמבט 
וסבון יד; שמני תמצית וקרמים לשיער; משחות שיניים, קרמים 
לפנים ולגוף, לשטיפת גוף, לשמפו, לחות לגוף, מי קולון; בושם; 
בשמים; דאודורנט לשימוש אישי .                                        
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 35 סוג: 35

retail store services in the field of cosmetics, personal 
care products, skin, face and body care products and 
beauty products; online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, skin, face and 
body care products and beauty products; all included 
in class 35.

שירותי חנות קמעונאית בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח 
אישי, מוצרי עור, פנים וגוף ומוצרי יופי; שירותים קמעונאיים 
מקוונים בתחום הקוסמטיקה, מוצרי טיפוח אישי, מוצרי עור, 

פנים וגוף ומוצרי   ופי                                                         
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 14230/06/2019



 Owners

Name: Deciem Beauty Group Inc.

Address: 517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 
1R4, Canada

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

כ"ז סיון תשע"ט - 14330/06/2019



THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

Trade Mark No. 302834 מספר סימן

Application Date 12/02/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Canada No. 1842879 קנדה מספר: 1842879

Dated 15/06/2017 (Section 16) מיום 15/06/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic body care preparations; skin and body care 
products, namely, face moisturizers, body 
moisturizers, face anti-aging treatments; body anti-
aging products, namely, body anti-aging creams, 
lotions, gels, oils, cleaners, body soap, peels, 
moisturizers, skin conditioners, skin emollients and 
wrinkle removing skin care preparations; topical neck 
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the neck; non-medicated stretch 
mark treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care 
preparations for the treatment of skin stretch marks; 
non-medicated cellulite treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for cellulite reduction; skin whitening 
and/or brightening treatments, namely, lotions, 
creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for skin whitening and skin brightening; 
hair care products, namely, hair sprays, hair care 
lotions, hair conditioners and hair gel; cosmetics; 
cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry 
bleach, laundry detergents and laundry wax; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely, antiperspirant soaps, 
body soaps, bath soap and hand soap; essential oils, 
hair lotions; dentifrices, face and body creams, body 
washes, shampoos, body moisturizers, cologne; eau 
de parfum; perfumes; deodorant for personal use; all 
included in class 3.

Class: 35 סוג: 35

retail store services in the field of cosmetics, personal 
care products, skin, face and body care products and 
beauty products; online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, skin, face and 
body care products and beauty products; all included 
in class 35.

כ"ז סיון תשע"ט - 14430/06/2019



 Owners

Name: Deciem Beauty Group Inc.

Address: 517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 
1R4, Canada

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

כ"ז סיון תשע"ט - 14530/06/2019



Trade Mark No. 302956 מספר סימן

Application Date 31/07/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1388958 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; downloadable software; computer 
programs; computer hardware; biometric capture and 
verification devices; downloadable publications; 
electronic publications.

Class: 35 סוג: 35

Business consulting; business management 
consulting; business information; business strategy 
services; business research services; business 
management and business operation research 
services; outsourcing services (business assistance); 
business process management consultancy; 
business process outsourcing services; outsourcing 
in the field of information technology; outsourcing of 
telephone call centers and data center operations; 
business data analysis; business consulting in the 
field of big data; data processing; database 
management; auditing of legal bills; consulting to 
review business efficiency of legal service providers; 
consultancy relating to business efficiency; supply 
chain consulting and management services; business 
consultancy services relating to disaster planning and 
recovery; information, consultancy and advisory 
services relating to all the foregoing services.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; voice and data transmission 
services; providing internet access; wireless 
communications services; unified communications as 
a service (UCaaS), namely, providing 
communications services such as instant messaging, 
voice transmission, data transmission, audio and 
video calling, and video conferencing; email services; 
transmission of messages; information, consultancy 
and advisory services relating to all the foregoing 
services.

כ"ז סיון תשע"ט - 14630/06/2019



Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; information technology (it) consulting 
services; providing technical advice relating to 
computer hardware and software; design, testing, 
installation, integration, hosting, and updating of 
software and computer programs; software as a 
service; providing on-, line non-downloadable 
software; platform as a service; computer security 
consultancy and assessments; computer anti-virus 
protection services; provision of security services for 
computer software, computer networks, and 
computer systems; research relating to IT and 
computer security; cybersecurity services; 
infrastructure as a service; providing virtual computer 
environments through cloud computing; computer 
and technical support services; recovery of computer 
data; outsource service providers in the field of 
operation of computer data centers for others; 
computer services, namely, computer system 
administration for others; development, maintenance, 
and hosting of databases; design, development, 
configuration, and integration of computer systems 
and networks; monitoring of computer systems to 
ensure proper functioning; cloud hosting and 
migration services; cloud computing; cloud services, 
namely, integration of private and public cloud 
computing environments; computer services, namely, 
hosting online portals that enable employees of an 
enterprise to access and install computer software 
applications from such enterprise's online software 
application store; hosting a web-based system and 
online portal for users to remotely manage, lock, 
unlock, wipe data on, and locate mobile and wireless 
devices; research in the field of technology; data 
security services; data migration services, electronic 
data storage; remote computer backup services; 
encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data; administration of 
user rights in computer networks; computer disaster 
recovery services; product research, design, and 
development; authentication, issuance and validation 
of digital certificates; information, consultancy and 
advisory services relating to all the foregoing 
services.

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

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

Benelux, 30/01/2017, No. 1347544 בנלוקס, 30/01/2017, מספר 1347544

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 14730/06/2019



 Owners

Name: DXC Technology Company

Address: 1775 Tysons Boulevard, Tysons VA 22102, 
U.S.A.

(United States of America, Nevada corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 14830/06/2019



THINK DIFFERENT

Trade Mark No. 303082 מספר סימן

Application Date 21/02/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; shirts, t-shirts, 
sweathshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, tainwear, cloth bibs, skirts, blouse; 
dresses, suspenders, sweaters, jeackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, and caps, 
sun-visors, belts, wristbands, scarves,sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, boties, slipper socks, swimwear, 
waterproof clothes; raincoats;masquerade and 
Halloween costmes; baby clothing; stockings; gloves; 
baby clothing; stockings; chasubles; wimples; 
maniples; albs; religious; clothing; sashes for wear; 
shower caps; sleep masks; capes for hair salons; 
wedding dresses; all included in class 25.

הלבשה; הנעלה; קסדה; חולצות, חולצות טריקו, סווטשירטים, 
חליפות ריצה, מכנסיים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, גופיות, 
מכנסי טריקו, סיבי בד, חצאיות, חולצות; שמלות, כתפות, 

סוודרים, ג'קטים, מעילים, מעילי גשם, חליפות שלג, עניבות, 
חלוקים, כובעים וכובעים, מגני שמש, חגורות, צמידים, צעיפים, 
הלבשת לילה, פיג'מות, הלבשה תחתונה, תחתונים, מגפיים, 
נעליים, נעלי התעמלות, סנדלים, מגפיים, גרביים, בגדי ים, 
בגדים עמידים למים, מעילי גשם, מסכות ותחפושות לליל כל 
הקדושים; ביגוד לתינוקות; גרביים; כפפות; ביגוד לתינוקות; 
גרביים, גלימות, כפות נזירות, וסט, גלימות, בגדים דתיים; 
אבניט ללבישה, כובעי מקלחת, מסכות שינה; גלימות לסלוני 

שיער; שמלות חתונה; הנכללים כולם בסוג 25.                       
                                                                          

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

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

Jamaica, 24/08/2017, No. 73154 ג'מאייקה, 24/08/2017, מספר 73154

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 14930/06/2019



Trade Mark No. 303174 מספר סימן

Application Date 07/07/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1389795 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302014006030 גרמניה מספר: 302014006030

Dated 28/08/2014 (Section 16) מיום 28/08/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Outdoor blinds of metal; fittings of metal for building; 
metal building materials; metal fittings for doors, 
gates, windows and shutters; windows of metal; 
fittings of metal for windows; window stops of metal; 
window openers, non-electric; window frames of 
metal; window casement bolts; window closers, non-
electric; jalousies of metal; natural smoke and heat 
vents of metal; casement windows of metal; bolts 
(door -) of metal; bolts (lock -); metal roll shutters; 
manhole covers of metal; strap-hinges of metal; 
hinges of metal; metal hardware and small items of 
metal hardware; gates of metal; door fittings of metal; 
door stops of metal; door openers, non-electric; metal 
door frames; door fasteners of metal; door springs, 
non-electric; windows, doors, gates and dampers of 
metal with integrated controls and sensors; barriers 
and gates of metal for car parks.

Class: 7 סוג: 7

Speed governors for machines, engines and motors; 
pneumatic and hydraulic controls for machines, 
motors and engines; electric motors, other than for 
land vehicles; window openers, electric; window 
openers, hydraulic; window openers, pneumatic; 
window closers, electric; window closers, hydraulic; 
window closers, pneumatic; blowing machines; gear 
transmissions, other than for land vehicles; couplings 
and mechanisms for transmitting power (excluding 
those for land vehicles); air condensers; motors and 
drives (excluding engines for land vehicles); pumps 
[machines]; regulators [parts of machines]; air suction 
machines; clutches, other than for land vehicles; 
valves [parts of machines]; control mechanisms for 
machines, engines or motors; door openers, electric; 
door openers, hydraulic; door openers, pneumatic; 
door closers, electric; door closers, hydraulic; door 
closers, pneumatic; transmissions for machines; 
reduction gears other than for land vehicles; curtain 
drawing devices, electrically operated; electric, 
hydraulic or pneumatic window and door openers and 
closers with integrated controls and sensors.

כ"ז סיון תשע"ט - 15030/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Branch boxes [electricity]; accumulators, electric; 
alarms; acoustic alarms; fire protection installations 
and apparatus; electric connecting parts; apparatus 
and instruments for conducting, connecting, 
transforming, accumulating, adjusting and monitoring 
electricity; limiters [electricity]; data processing 
equipment and computers; detectors; pressure 
measuring apparatus; electric installations for the 
remote control of industrial operations; electric 
apparatus and installations consisting thereof for 
building services engineering and building control 
systems; locks, electric; electric and electronic 
control devices; electronic notice boards; remote 
control apparatus; fire alarms; gas testing 
instruments; data processing hardware; hygrometers; 
interfaces for computers; bells [warning devices]; 
contacts, electric; regulating apparatus, electric; 
electric couplings; battery chargers; photometers; air 
analysis apparatus; solenoid valves (electromagnetic 
switches); microprocessors; slope indicators; optical, 
weighing, measuring, signalling and monitoring 
(inspection) apparatus and instruments; parking 
meters; physics (apparatus and instruments for -); 
smoke and fire detectors; relays, electric; 
switchboards; commutators; electric switches; 
electric apparatus for commutation; integrated 
circuits; distribution consoles [electricity]; control 
panels [electricity]; mechanical signs; electronic 
controls for barriers and gates for car parks; 
transmitting sets [telecommunication]; transmitters of 
electronic signals; signals, luminous or mechanical; 
electro-dynamic apparatus for the remote control of 
signals; signalling panels, luminous or mechanical; 
sirens; electronic control systems for sunshades; 
voltmeters; sprinkler systems for fire protection; 
actinometers; fire hose nozzles; current rectifiers; 
circuit closers; circuit breakers; converters, electric; 
inverters [electricity]; buzzers; temperature indicators; 
thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; step-up transformers; electric door bells; 
voltage surge protectors; monitoring apparatus 
(electric -); distribution boxes [electricity]; panels for 
the distribution of electricity; heat regulating 
apparatus; anemometers; counters; time switches, 
automatic; central processing units; fire alarm control 
panels in particular pull stations and call points.

Class: 19 סוג: 19

Building materials not of metal; branching pipes, not 
of metal; outdoor blinds, not of metal and not of 
textile; non-metal windows; shutters, not of metal; 
window frames, not of metal; refractory construction 
materials, not of metal; framework for building, not of 
metal; window glass, for building; insulating glass 
[building]; ducts, not of metal, for ventilating and air-
conditioning installations; porches, not of metal, for 
building; casement windows, not of metal; non-
metallic rigid pipes for building; manhole covers, not 
of metal; gates, not of metal; doors, not of metal; 
windows, doors, gates and dampers, not of metal, 
with integrated controls and sensors; natural smoke 
and heat vents, not of metal.

כ"ז סיון תשע"ט - 15130/06/2019



 Owners

Name: Aumüller Aumatic GmbH

Address: Gemeindewald 11, 86672 Thierhaupten, 
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

Class: 37 סוג: 37

Building sealing; construction consultancy; 
construction; installation and repair of fire alarm 
installations; installation and repair of ventilation and 
air-conditioning installations; installation, repair and 
maintenance of installations for building services 
engineering and building control systems; installation, 
repair and maintenance of installations for fire 
protection; installation, repair and maintenance of 
ventilation installations; installation, repair and 
maintenance of barriers and gates; installation of 
doors and windows.

Class: 41 סוג: 41

Instruction and training services; organisation and 
conducting of workshops and seminars.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of fire 
protection and building engineering, building control 
systems and ventilation engineering; ; technological 
consulting in the field of fire protection and building 
engineering, building control systems and ventilation 
engineering; architectural consultancy; consultancy in 
the field of energy-saving; architectural services; 
engineering services; energy auditing; surveying; 
technical research; mechanical research; conducting 
technical project studies.

כ"ז סיון תשע"ט - 15230/06/2019



Trade Mark No. 303267 מספר סימן

Application Date 01/06/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1343401 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread; flours and preparations made of cereals; 
biscuits; sweets; flavourings, other than essential 
oils, for cakes; natural sweeteners; pastries; pastry 
for sweets; creams for garnishing sweets and ice 
creams; candy cake decorations; candy decorations 
for cakes; chocolate decorations for cakes; chocolate 
sprinkles for decorating cakes; edible adhesives for 
confectionery decorating; edible glue for 
confectionery decorating; edible wafer decorations 
for cakes; fondant decorations for cakes; marzipan 
decorations for cakes; sprinkles for decorating cakes; 
spun sugar decorations for cakes; sugar decorations 
for cakes; chocolate syrups for the preparation of 
chocolate-based beverages; flavouring syrups; 
topping syrup; fructose syrup for use in the 
manufacture of foods; corn syrup for culinary 
purposes; glucose syrup for use in the manufacture 
of foods; molasses syrup for food; starch syrup for 
food; cake mixes; pastry mixes; ice cream mixes; 
mixes for making cakes; mixes for making sorbets 
[ices]; cake decorations made of edible candy; cake 
decorations made of sugar; sugar-based decorations 
for cakes; ice creams; products for preparation of ice 
creams and sweets; ice cream binding agents; 
powders for ice creams; concentrated pastes having 
different flavours for ice creams; iced sweet products; 
sorbets [ices]; confectionery; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); condiments; vinegar-based 
sauces and condiments; salad sauces; spices; ice; 
coffee, cocoa or chocolate beverages; sweet 
coatings; confectioners' glaze; ham glaze; malt 
dextrin glazings for foodstuffs; yeast, raising powder; 
sweets and flour based savory snacks.

כ"ז סיון תשע"ט - 15330/06/2019



 Owners

Name: TOSCHI VIGNOLA S.R.L.

Address: Via Genova, 244, I-41056 SAVIGNANO SUL 
PANARO (Modena), Italy

(Italy LIMITED LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 15430/06/2019



Trade Mark No. 303318 מספר סימן

Application Date 19/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0726176 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 001410315 האיחוד האירופי מספר: 001410315

Dated 16/04/2019 (Section 16) מיום 16/04/2019 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Edelmann GmbH

Address: Steinheimer Str. 45, 89518 Heidenheim, 
Germany

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the packaging industry, filling machines 
and capping machines.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, stationery and goods of cardboard 
(included in this class), packaging of paper, 
cardboard and light corrugated cardboard, also 
sealed or combined with plastic and/or metallised 
sheets.

כ"ז סיון תשע"ט - 15530/06/2019



Trade Mark No. 303430 מספר סימן

Application Date 02/03/2018 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, אדום ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: G. WILLIFOOD INTERNATIONAL LTD. שם: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ

Address: 4 Nahal Harif St., P.O.B. 678, Yavne, 81106, 
Israel

כתובת : רח' נחל חריף 4, ת.ד. 678, יבנה, 81106, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SGS & Co.

Address: 7 Menachem Begin, Beit Gibor Sport, 27 Floor, 
Ramat Gan, 5268102, Israel

שם: שניצר, גוטליב, סמאט ושות'

כתובת : רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 27, רמת גן, 
5268102, 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; oils and fats for 
food; all included in class 29.

בשר; דגים; עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות; מרקחות; לפתנים;  שמנים ושומנים 
למזון; הנכללים כולם בסוג 29.                                           

                                

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; Rice; 
pasta; noodles; Noodles; Tapioca; Sego; Flour and 
products made of cereals; bread; pastries; yeast; 
;Baking powder; Salt; Seasoning; Spices; Canned 
herbs; Vinegar; Sauces and other flavoring agents, 
including soya and pickled ginger; all in class30.

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; פסטה; אטריות; נודלס; 
טפיוקה; סגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם; דברי 

מאפה; שמרים; ;אבקת אפייה; מלח; תיבול; תבלינים; עשבי 
תיבול משומרים; חומץ; רטבים ונותני טעם אחרים, לרבות סויה 
וג'ינג'ר כבוש; כולם בסוג 30.                                               

                                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 15630/06/2019



לטפל בעסק

Trade Mark No. 303437 מספר סימן

Application Date 04/03/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: joya maroz שם: ג'ויה מרוז

Address: 20 hatamer st, Zikhron Ya'aqov, israel, Israel כתובת : התמר 20, זכרון יעקב, ישראל

Name: polina shtern-shlomo שם: פולינה שטרן-שלמה

Address: 20 hatamer st, Zikhron Ya'aqov, israel, Israel כתובת : התמר 20, זכרון יעקב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren & co.

Address: 36 Keren HaYesod St., P.O.B. 7668, Jrusalem, 
9107601, Israel

שם: גדעון קורן ושות' משרד עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, קומה 7, ת.ד. 7668, ירושלים, 
9107601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

arranging and conducting seminars; arranging of 
training seminars; organisation of seminars; 
arranging and conducting of lectures; arranging and 
conducting of conferences, conventions, educational 
exhibitions, classes, lectures, seminars and training 
workshops; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business; providing of training; all included in class 
41.

ארגון וניהול סמינרים; ארגון סמינרים בהכשרה; ארגון סמינרים; 
ארגון וניהול הרצאות; ; ארגון וניהול כנסים, ועידות, תערוכות 
חינוכיות, שיעורים, הרצאות, סמינרים וסדנאות [הכשרה]; 
קורסי הכשרה בתכנון אסטרטגי הקשורים לפרסום, לקידום, 

לשיווק ולעסקים.; הענקת אימונים; הנכללים כולם בסוג 41.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ז סיון תשע"ט - 15730/06/2019



MBOL

Trade Mark No. 303452 מספר סימן

Application Date 04/03/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MBOL SERVICES LTD שם:  אמבול שירותים בע"מ

Address: Elat, Israel כתובת : הדייג 3, אילת, 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: 7 סוג: 7

Motors and marine generators. מנועים וגנרטורים לכלי שייט.      

Class: 35 סוג: 35

Sale of mechanical engineering equipment, forklifts, 
platforms, hydraulic systems, generators and cranes; 
sale of marine engines and generators.

מכירה של כלי ציוד מכני הנדסי, מלגזות, במות הרמה, מערכות 
הידראוליות, גנרטורים ומנופים; מכירה של מנועים וגנרטורים 

לכלי שייט.                                             

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of mechanical engineering 
equipment, forklifts, platforms, hydraulic systems, 
generators, cranes and engines, cleaning of storage 
tanks. 

תיקון ותחזוקה כלי ציוד מכני הנדסי, מלגזות ,במות הרמה, 
מערכות הידראוליות, גנרטורים, מנופים ומנועים, ניקוי מכלי 

אגירה.                                                                            
            

Class: 39 סוג: 39

Off shore and shipping services including, cabins for 
storage and rental for marine engines and 
generators.

שירותי חוף וספנות הכוללים, תאי אחסון והשכרה של מנועים 
וגנרטורים לכלי שייט.                                                         

          

כ"ז סיון תשע"ט - 15830/06/2019



vSentry

Trade Mark No. 303457 מספר סימן

Application Date 04/03/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1433334 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SafeRide Technologies Ltd שם: סייפרייד טכנולוגיות בע"מ

Address: Raul Wallenberg 2, Tel Aviv - Yafo, 6971901, 
Israel

כתובת : ראול וולנברג 2, תל אביב-יפו, 6971901, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for the transportation field; software for 
vehicles including software security for vehicles; 
software installed on vehicle electronic control unites; 
software for vehicle fleet management including 
software security for fleet management systems;  
cloud based software, downloadable for use in 
vehicles including vehicle fleet management 
software; data protection software in the 
transportation field; computer software applications, 
downloadable for use in transportation field.

תוכנה לתחום התחבורה, תוכנה לכלי רכב כולל תוכנת אבטחה 
לכלי רכב; תוכנה המותקנת על יחידות בקרה אלקטרוניות 

לרכב; תוכנה לניהול ציי כלי רכב כולל תוכנת אבטחה למערכות 
ניהול ציי כלי רכב; תוכנות מבוססות ענן הניתנות להורדה 
לשימוש בכלי רכב כולל תוכנות לניהול ציי כלי רכב; תוכנות 
אבטחת מידע בתחום התחבורה; יישומי מחשב (אפליקציות) 
הניתנות להורדה לשימוש בתחום התחבורה.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 42 סוג: 42

Support services and maintenance services for 
software in the transportation field; software as a 
service for vehicles including for vehicle fleet 
management; cloud based software services in the 
transportation field; data protection services in the 
transportation field.

שירותי תמיכה ותחזוקה לתוכנות בתחום התחבורה; אספקת 
תוכנות כשירות לכלי רכב כולל ניהול ציי כלי רכב; שירותי תוכנה 
מבוססי ענן בתחום התחבורה;  שירותי אבטחת מידע בתחום 
התחבורה.                                                                       
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 15930/06/2019



Trade Mark No. 303459 מספר סימן

Application Date 05/03/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zuwadeh Company For Shopping Centers and 
Restaurants

שם: זואדה חברה למרכזי קניות ומסעדות

Address: Al Sahel, Beit Jala, Palestinian Authority 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: 30 סוג: 30

Bread; pastries; confectionery; icing; yeast; baking 
powder; cakes; donuts; tarts; pizzas; sandwiches;  
chocolate; chocolate sticks; candies; biscuits, wafers; 
crackers.

לחם; מאפים; ממתקים; זיגוג [ציפוי עוגה]; שמרים; אבקת 
אפיה; עוגות; סופגניות; טארטים; פיצה; כריכים; שוקולד; 

מקלות שוקולד; סוכריות; ביסקויטים; וופלים; קרקרים.             
                  

כ"ז סיון תשע"ט - 16030/06/2019



LEVELEX-ECO

Trade Mark No. 303493 מספר סימן

Application Date 06/03/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laticrete International, Inc.

Address: One Laticrete Park North, Bethany, CT, 06524-
3423, U.S.A.

(Connecticut 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: 2 סוג: 2

Primers and sealers; sealants in the nature of paints 
for coating and repair of surfaces and floors; coatings 
in the nature of industrial sealants for waterproofing 
and surface hardening; all the above being 
environmentally friendly.

פריימרים וסילרים; חומרי איטום בצורת צבעים לציפוי ותיקון של 
משטחים ורצפות; ציפויים בצורת חומרי איטום תעשייתיים 
לאיטום נגד מים והקשחת משטחים; כולם היותם טובין 

ידידותיים לסביבה.                                                           
                                                            

Class: 19 סוג: 19

Mortar toppings and coatings for flooring; mortar; 
water resistant mortar; self-leveling mortar; silicate 
preparations for protection against moisture in 
masonry.

כיסויי וציפויי טיח לריצוף; טיח; טיח עמיד במים; טיח פילוס 
עצמי; תכשירי סיליקט להגנה מפני לחות בבנייה.                   
                                                                                    

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/02/2018, No. 017812793 האיחוד האירופי, 14/02/2018, מספר 017812793

Class: 2 סוג: 2

Class: 19 סוג: 19

כ"ז סיון תשע"ט - 16130/06/2019



Trade Mark No. 303572 מספר סימן

Application Date 24/08/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1391968 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BANCO DA VIVIENDA S.A.

Address: Avenida el Dorado No. 68C - 61, Piso 10, 
Bogotá D.C., Colombia

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 קומה 5, רח' הרצל 91, ראשון לציון, 
7526201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; commercial business management; 
commercial administration of licensing the goods and 
services of others; office functions.

Class: 36 סוג: 36

Insurance administration; Financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services, banking and 
financing services, and electronic funds transfer; real 
estate affairs, namely, real estate agency services 
and real estate financing services.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication access services, namely 
providing telecommunication connections to a 
computer network and connections to a computer 
database for processing bill payment and money 
transfer transactions

כ"ז סיון תשע"ט - 16230/06/2019



Trade Mark No. 303593 מספר סימן

Application Date 24/08/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392275 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KM MAĞAZACILIK KONFEKSİYON SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Noramin 
İş Merkezi No:237/1/1, Sariyer, İstanbul, Turkey

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז סיון תשע"ט - 16330/06/2019



Trade Mark No. 303607 מספר סימן

Application Date 08/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392402 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound recording and reproduction apparatus; MP3 
players and other digital format audio players; digital 
audio recorders and players; digital video recorders 
and players; radios, radio transmitters, and receivers; 
audio, video, and digital mixers; stereo headphones, 
headsets; loudspeaker cabinets; microphones; parts, 
components and accessories for audio apparatus; 
optical apparatus and instruments; sunglasses; 
global positioning system devices (GPS); metal 
cables [electric]; data storage apparatus; software 
relating to stand-alone digital electronic apparatus; 
computer game programs; photographic cameras; 
batteries; television sets; fluorescent screens; 
dictating machines; chips, discs and tapes containing 
computer programs or software for the recording 
thereof; downloadable prerecorded information and 
comments, audio and audio-visual content; books, 
magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 
reviews and other downloadable electronic 
publications; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid goods.

Class: 14 סוג: 14

Watches, watch bands, watch cases, movements for 
timepieces.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services for perfumery articles, clothing, 
footwear, headgear, textile articles, leather or 
imitation leather goods, bags, luggage, spectacles 
and sunglasses, jewelry, jewelry products, clock and 
watch-making products and chronometric 
instruments; on-line retail store services, provided via 
a global computer network, featuring perfumery 
articles, clothing, footwear, headgear, textile articles, 
leather or imitation leather goods, bags, luggage, 
spectacles and sunglasses, jewelry, jewelry products, 
clock and watchmaking products and chronometric 
instruments; advertising and promotional services, 
particularly by electronic means; rental of advertising 
space; publication of advertising texts; dissemination 
of advertising material; online advertising on a 
computer network; opinion polling; market studies; 
services in connection with commercial promotional 
activity in all its forms, namely sponsorship, 
exhibitions and promotional information campaigns.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 16430/06/2019



 Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: 2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris, France

(Société Société par Actions Simplifiée)

France, 13/06/2017, No. 4368326 צרפת, 13/06/2017, מספר 4368326

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 16530/06/2019



Trade Mark No. 303608 מספר סימן

Application Date 19/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392420 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ADOX Fotowerke Schweiz GmbH

Address: Route de l'Ancienne Papeterie, CH-1723 Marly, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Photographic paper; unexposed photographic films.

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic and optical 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)

Switzerland, 05/12/2017, No. 710743 שוויץ, 05/12/2017, מספר 710743

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 16630/06/2019



Trade Mark No. 303614 מספר סימן

Application Date 27/03/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAPS FASHION GROUP Katarzyna Arendt 
Spólka Jawna

Address: ul. Lódzka 57, PL-95-050 RZGÓW, Poland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headwear, shoes, socks, stockings, tights, 
ties, scarves, gloves.

כ"ז סיון תשע"ט - 16730/06/2019



Trade Mark No. 303616 מספר סימן

Application Date 22/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392509 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word MSQ and 
three Chinese characters which are transliterated to 
"MEISIKOU".

 Owners

Name: Jiangxi MSQ Cosmetics CO., Ltd

Address: No.266 Min An Road,Qingshan Lake District, 
Nanchang City, Jiangxi Province, People's Republic of 
China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cosmetic utensils; brush goods; combs; pottery; 
porcelain ware; toothbrushes; water apparatus for 
cleaning teeth and gums; cleaning instruments, 
hand-operated; containers for household or kitchen 
use; drinking vessels.

כ"ז סיון תשע"ט - 16830/06/2019



Trade Mark No. 303623 מספר סימן

Application Date 22/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392651 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Acar'Up, société privée à responsabilité 
limitée

Address: Clos Chapelle-aux-Champs 30, B-1200 
Woluwe-Saint-Lambert, Belgium

(société privée à responsabilité limitée (a private limited 
liability company, organized and existing under the laws 
of Belgium))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Acaricidas; pharmaceutical medicines, natural 
remedies and food supplements for the treatment of 
allergies; biocides; preparations for destroying 
noxious animals;  food supplements for not-medical 
purposes; medicated food supplements; vitamin 
preparations;  pharmaceutical, vitamin, organic and 
herbal preparations for skin and body care; vitamin 
and nutritional supplements for human use; vitamin 
and nutritional supplements for skin and body care in 
the form of pills, tablets, capsules, drops, lubricating 
ointments, gels, oils, balsams and beverages; 
medical and therapeutic creams, ointments, gels, 
milk, masks, oils, lotions, greases and balms also for 
the purpose of skin and body care; nutraceuticals for 
therapeutic purposes; dietetic foodstuffs and dietetic 
substances adapted for medical use; medicated 
beverages for the purpose of skin and body care; 
depuratives; extracts of medicinal herbs; diagnostic 
preparations for medical purposes; insect attractants.

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical purposes; 
apparatus for the diagnosis of allergie. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/06/2017, No. 1356513 בנלוקס, 27/06/2017, מספר 1356513

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 16930/06/2019



Trade Mark No. 303636 מספר סימן

Application Date 14/04/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1392822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KOZMOTEK PAZARLAMA KOZMETİK 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: İ.O.S.B. Enkoop Sanayi Sitesi,Enkoop Cd. 
No:3/A, Başakşehir, İSTANBUL, Turkey

(Limited Corp.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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, metal and 
wood, wax for polishing.

כ"ז סיון תשע"ט - 17030/06/2019



Trade Mark No. 303653 מספר סימן

Application Date 08/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0731115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Asclepion Laser Technologies GmbH

Address: Brüsseler Strasse 10, 07747 Jena, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Lasers and laser devices not for medical purposes, 
accessories and parts for these laser devices, 
included in this class.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary instruments 
and apparatus, namely medical lasers and laser 
devices, accessories and parts for these devices, and 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, 
surgical suture material, included in this class; optical 
devices for eye examination and treatment with 
lasers, accessories and parts for these devices, 
included in this class.

כ"ז סיון תשע"ט - 17130/06/2019



Trade Mark No. 303667 מספר סימן

Application Date 15/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1388476 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Address: Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, 
Germany

(Germany (GmbH) limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Filters, dialysers, adsorbers used in extracorporeal 
blood purification.

כ"ז סיון תשע"ט - 17230/06/2019



MALICO

Trade Mark No. 303701 מספר סימן

Application Date 13/03/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAAE MALICO Connectors International en 
abrégé "SM-CI"

Address: 10 rue Jacquard, EVREUX, 27000, France

Societe Anonyme

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GILEAD SHER & Co. Law Offices

Address: Derech Menachem Begin 132, Tel Aviv - Yafo, 
6701101, Israel

שם: גלעד שר ושות', עורכי דין

כתובת : דרך בגין 132 עזריאלי מגדל העגול ק' 17, תל אביב, 
6701101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for conducting and distributing electricity; 
equipment for the indication, detection or measuring 
of the quality of the electrical supply, on or near aerial 
or underground electrical or telecommunication 
installations or lines (including cateners); electrical 
and electronic connectors connectors and parts 
thereof; electrical conductor cable hangers and ties, 
namely, connectors, couplings, sealed connection 
modules, anchoring brackets, cable junction sleeves, 
connection end-fittings, terminal blocks, cable 
sheaths for aerial or underground electrical or 
telecommunication installations or lines (including 
cateners).

מכשירים להולכה וחלוקה של חשמל; ציוד לאיתור, זיהוי או 
מדידה של איכות אספקת החשמל, על גבי או ליד קווים אוויריים 
או קווי חשמל תת - קרקעיים או מתקני תקשורת או קווי תקשור 

(לרבות כבלי שרשרת); מחברים חשמליים ואלקטורונים 
וחלקיהם,; מתלי כבליםחשמליים ומוליכים חשמליים המחברים 
דהיינו, מצמידים, מודולי חיבור אומים, סוגרי עיגון, שרוולים 
מבודדים עבור כבלים, חיבורים לאביזרי קצה, חוסמי מסופים, 
מעברי כבלים, עבור קווים אוויריים או קווי חשמל תת-קרקעיים 
או מתקני תקשורת או קווי תקשור (לרבות כבלי שרשרת).       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic insulating material for anchoring, 
securing, suspending or connecting of electric cables 
(including catenary cables) or aerial or underground 
telecommunications cables, particularly on sidewalls, 
walls, poles or towers, particularly clamp fasteners 
mounted on insulators, anchoring clamps, 
suspension clamps, pinned or studded supports, foil 
unwinders; non-metallic insulating material for 
protection against, prevention of and safety in 
relation to electrical effects, particularly cable 
protection elements for  downward or upward 
aerial/underground purposes and earthings, cable 
end-fittings, insulated connection sleeves, protective 
strips, connection kits, underground junction boxes, 
pre-insulated terminal kits, pre-insulated connection 
end-fittings, adhesive tapes for industrial use and 
mixtures of artificial thermosetting resins (semi-
finished goods).

חומרי בידוד שאינם מתכתיים לעיגון, אבטוח, תלייה או חיבור 
של כבלי חשמל (לרבות כבלי שרשרת) או כבלי תקשורת 

אוויריים או תת-קרקעיים, בעיקר על גדרות, קירות, עמודים או 
מגדלים, במיוחד מחברי מהדקים המותקנים על מבודדים, 
מהדקי עיגון, מהדקי תלייה, תומכים המוחזקים ע"י סיכות או 
ניטים, מסיר יריעות; חומרי בידוד בלתי מתכתיים להגנה מפני, 
מניעה ובטיחות ביחס להשפעות חשמליות, במיוחד אלמנטים 
להגנת כבלים עבור אזורים עליונים או תחתיים / תת-קרקעיים 
והערכה, כבלים ומתאמים, שרוולי חיבור מבודדים, רצועות מגן, 
ערכות חיבור, קופסאות צומת תת קרקעיות, ערכות טרמינל 
מבודדות מראש, קצוות חיבור מבודדות מראש, סרטי דבק 

לשימוש תעשייתי ותערובות של שרפים תרמוסטטים 
מלאכותיים (מוצרים מוגמרים למחצה).                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 17330/06/2019



Trade Mark No. 303766 מספר סימן

Application Date 04/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1393032 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motors and engines [except for land vehicles]; 
machine coupling and transmission components 
[except for land vehicles].

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment, computers.

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
anti-aircraft missile system.

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; typewriters, electric or non-
electric; stationery and office requisites, except 
furniture; adhesives for stationery or household 
purposes; instructional and teaching materials; 
plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the physical 
protection of tangible property and individuals.

כ"ז סיון תשע"ט - 17430/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Burgundy; blue.

 Owners

Name: Aktsionernoe obshchestvo «Obedinyonnaya 
dvigatelestroitelnaya korporatsiya»

Address: pr-kt Budyonnogo, d. 16, RU-105118 Moscow, 
Russian Federation

(RU Joint-stock Company)

כ"ז סיון תשע"ט - 17530/06/2019



Trade Mark No. 303779 מספר סימן

Application Date 12/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1393199 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread; confectionery; snack confectionary; gum; 
biscuits; ice creams; chocolate; pies; cakes; candies.

Class: 35 סוג: 35

Sales agency services for bread; sales agency 
services for confectionery; sales agency services for 
snack confectionary; sales agency services for gum; 
sales agency services for biscuits; sales agency 
services for ice creams; sales agency services for 
chocolate; sales agency services for pies; sales 
agency services for cakes; sales agency services for 
candies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/09/2017, No. 4020170120806 דרום קוריאה, 22/09/2017, מספר 4020170120806

Class: 30 סוג: 30

Republic of Korea, 22/09/2017, No. 4020170120807 דרום קוריאה, 22/09/2017, מספר 4020170120807

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 17630/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The colors red and white are claimed as a 
feature of the mark; the mark consists of a diamond 
with rounded edges in red and a cursive lowercase 
alphabet letter L written in white inside thereof.

 Owners

Name: LOTTE Corporation

Address: (Sincheon-dong),300, Olympic-ro, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 17730/06/2019



Trade Mark No. 303814 מספר סימן

Application Date 15/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1393592 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CORTE GIARA S.R.L.

Address: Via Giare, 5, FUMANE (VR), Italy

(Italy Joint Stock Company with Limited Liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines.

כ"ז סיון תשע"ט - 17830/06/2019



Trade Mark No. 303822 מספר סימן

Application Date 31/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1393663 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue.

 Owners

Name: HTT Centro Affilatura S.r.l.

Address: Zona Industriale Contrada Ilici snc, I-83030 
Venticano, Avellino, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Milling cutters (hand tools); drill bits for use in hand 
tools; countersinking tools for hand operated tools; 
blades (hand tools); expanders (hand tools); cutter 
bars (hand tools); extension bars for hand 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, 07/07/2017, No. 302017000076792 איטליה, 07/07/2017, מספר 302017000076792

Class: 8 סוג: 8

כ"ז סיון תשע"ט - 17930/06/2019



Trade Mark No. 303838 מספר סימן

Application Date 08/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0982237 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for feeding, orienting, separating and 
handling of work pieces as well as their testing (e.g 
quality control); machines for the automotive, 
electrical, electronics, cosmetics, pharmaceutical, 
medical, foods, consumer goods, furniture, 
packaging, aerosol and iron, sheet-metal and metal 
goods industry, plastic and metal processing 
industry, pharmaceutical and medical technology; 
electrical, electronic, pneumatic and hydraulic drives 
and controls for the machines mentioned above; 
motor-driven feed systems for parts feeders, rotating, 
centrifugal, step, linear, curve area feeders and 
inclined conveyors, transport belts, conveyor belts, 
narrow-gauge belts, mechanical vibration, belt and 
filling hoppers, also as machine parts; mechanical 
orientation bowls, also as machine parts; robots; 
assembly stations; machines for work piece handling 
and separation; machines for connection technology, 
parts, spare parts and accessories for the goods 
mentioned above, included in this class.

Class: 9 סוג: 9

Measurement, photographic, film, optical, weighing, 
measuring, signal and control apparatuses and 
instruments; electrical and electronic control devices; 
computer  hardware; parts, spare parts and 
accessories for the goods mentioned above, included 
in this class.

Class: 35 סוג: 35

Marketing (market research), organizational 
consulting, in the use of all the goods mentioned 
above; organizational planning of the use of all the 
goods mentioned above.

Class: 37 סוג: 37

Assembly, maintenance and servicing of all the 
goods mentioned above.

Class: 42 סוג: 42

Technical planning and development in the use of all 
the goods mentioned above; technical consulting in 
the use of all the goods mentioned above.

כ"ז סיון תשע"ט - 18030/06/2019



 Owners

Name: Rhein-Nadel Automation GmbH

Address: Reichsweg 19-42, 52068 Aachen, Germany

כ"ז סיון תשע"ט - 18130/06/2019



Trade Mark No. 303842 מספר סימן

Application Date 23/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1066818 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and beige.

 Owners

Name: LATVIJAS BALZAMS, akciju sabiedrība

Address: A.Čaka iela 160, LV-1012 Riga, Latvia

(Latvia Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, including chocolates; chocolate.

כ"ז סיון תשע"ט - 18230/06/2019



Trade Mark No. 303849 מספר סימן

Application Date 03/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1257389 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing, cleaning and care preparations for animals, 
particularly dog and cat shampoos, eye care, ear 
care and dental care, preparations for fur care, paw 
sprays and animal cosmetics; dental care products, 
dentifrices and dental care sprays for animals.

Class: 18 סוג: 18

Animal leashes made of leather or nylon, particularly 
tracking leashes, hand-free leashes, bicycle and 
jogging leashes, training leashes, extension leashes 
and demonstration/presentation leashes; biker sets, 
namely equipment for guiding animals with a bicycle, 
comprising a distance keeper and a leash; collars, 
harnesses, muzzles, chain leashes, chain stranglers 
(collars), yard leashes, expander leashes, all for 
animals; animal clothing, particularly pullovers; 
dresses, skirts, caps, shoes, dog coats; protective 
boots for dogs and cats, protective panties for 
animals; bags and storage bags made of nylon for 
animal fodder (included in this class); backpacks, 
waist bags, hip packs.

Class: 20 סוג: 20

Dog kennels; dog baskets; dens in the form of wicker 
baskets, also with inner lining and couching cushion; 
plastic beds for animals; pillows, beds, couches and 
sofas for pets; car beds for animals; scratching posts 
and scratching boards; dens and tunnels made of 
plush, sisal and cloth for animals; nesting boxes; 
nests for birds and small animals; miniature houses, 
bridges, tunnels, castles and mazes for pets; warning 
signs made of wood or plastic; mirrors for pet cages; 
hayracks; fastening means (not of metal), particularly 
hooks, clamps, couplings and bars for fastening 
animal safety nets as well as wall clamps, banister 
clamps and tension rods; safety guards (not of metal) 
for pivot-hung windows; non-adapted ramps of plastic 
to facilitate access to cars; animal hideouts of plastic 
for aquariums, particularly in the form of figurines, 
vehicle wracks, buildings, ruins, containers, corals, 
root wood, tree trunks, grottos and rock formations 
(included in this class); name tags (not of metal) to 
be fastened to animal collars; wooden ladders for 
birds and small animals.

כ"ז סיון תשע"ט - 18330/06/2019



Class: 21 סוג: 21

Transport bags, transport boxes and transport cages 
for animals; drinking bottles for animals, drinking 
troughs, hanging feeding bowls, hanging water bowls 
and hanging drinking cups; drinking troughs for small 
animals; feeding bowls; dog, cat, and small animal 
bowls made of plastic; drinking and feedings bowls in 
the form of bags; dog, cat and small animal brushes 
and combs made of plastic or wood with natural 
bristles or metal or brass bristles, curry combs, 
gloves for fur care; toothbrushes for animals; 
cleaning brushes and pane cleaners for aquariums; 
ceramic and porcelain bowls for dogs, cats and small 
animals, bowls of stainless steel; cages and transport 
cages for pets; cages and tanks for birds, rodents 
and rabbits; stairs for small animals; corner litter trays 
for small animals; bird baths; perches for birds (pets); 
feeders, tube feeders for animals; mousetraps; 
animal transport boxes; cat litter trays; indoor 
aquariums; aquarium rear walls (parts of indoor 
aquariums); warning signs of porcelain or glass.

Class: 28 סוג: 28

Toys for animals, particularly playing ropes and 
retrieving sticks; toys for animals made of wood, 
cloth, leather, rubber, natural rubber, vinyl and latex, 
particularly toy balls; toys made of fur or plush, 
plastic toys, mice made of fur or plush as well as soft 
toy balls; toys for birds, particularly mirrors and 
plastic birds; sporting goods for dogs, included in this 
class; scratching toys; dog toys in the form of 
tunnels, slalom poles, hurdles and rings; discuses 
(toys); training toys for animals; aquarium scoops; 
toys of wood or plastic for dogs, cats, small animals 
and birds; exercise wheels for rodents.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals, particularly foodstuffs for cats 
and dogs; animal food, namely chewing articles for 
dogs, chewing bones, balls, rolls and bars, paunch 
sticks, dried meat balls, bull's pizzle, shashlik, cows' 
and pigs' ears, pigs' noses, biscuit bones, dried fish, 
dried salmon skin; cat milk, gnawing, nibbling and 
pecking stones (foodstuffs), horse snacks, foodstuffs 
for tortoises, turtles, birds and fish;  biscuits and 
pastries for animals; animal snacks; chewing and 
nibbling articles for animals; cat grass; pecking 
stones and cuttlebone for birds; litter for animals, 
particularly bentonite and silicate litter.

Class: 35 סוג: 35

Retail services relating to pet supply articles; 
wholesale services relating to pet supply articles.

כ"ז סיון תשע"ט - 18430/06/2019



 Owners

Name: TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

Address: Industriestraße 32, 24963 Tarp, Germany

(Germany Kommanditgesellschaft (limited partnership))

כ"ז סיון תשע"ט - 18530/06/2019



Trade Mark No. 303856 מספר סימן

Application Date 26/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1346159 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green, azure and red.

 Owners

Name: GNOSIS S.P.A.

Address: Piazza del Carmine, 4, I-20121 MILANO, Italy

(Italy Societa' per Azioni)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Probiotic supplements.
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מלון אלברט
ALBERT HOTEL

Trade Mark No. 303880 מספר סימן

Application Date 18/03/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.G.O. ASSETS & BUILDING LTD שם: א.ג.ו. נכסים ובנייה בע"מ

Address: Bat Yam, Israel כתובת : בת ים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: LITAL GOLDSHLAGER

Address: Tel Aviv - Yafo
, Israel

שם: ליטל גולדשלגר

כתובת : הירקון 113, ת.ד. 3524, תל אביב, 63573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services.   .שירותי בתי מלון
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HELLO KITTY

Trade Mark No. 303917 מספר סימן

Application Date 21/03/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
materials; photographs; stationery and office 
requisites, except furniture; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' and drawing 
materials; paint brushes; instructional and teaching 
materials; plastic sheets, films and bags for wrapping 
and packaging; printers' type, printing blocks; 
calendars, books, catalogues, postcards, posters, 
periodicals, printed publications, newspapers and 
magazines; greeting cards; writing instruments; 
rubber stamps; stamps and seals [stationery]; stamp 
pads, ink pads; photo albums; mats for framing 
paintings, pictures or photographs; painters' easels; 
oil blotting paper for skins; photograph stands; inks; 
tissues, toilet paper, napkins of paper for removing 
make up; paper towels; place mats and coasters of 
paper or cardboard; packing paper, wrapping paper 
and packaging materials; artists' water colours; 
graphic reproductions, portraits; lithographs; pens, 
pencils, fountain pens, ball pens; pen nibs; pen 
holders; pencil holders; refills for pens and writing 
instruments; pencil leads; colour pencils, crayons; 
pen and pencil cases; pencil sharpeners; pencil 
sharpening machines; paper clips; paper weights; 
paper pins, drawing pins; pastels; pastes and glues 
for stationery and household purposes; papier 
mâché; letter trays and racks; letter holders; letter 
openers; adhesive tapes and adhesive tape 
dispensers; drawing materials, boards, pens and 
instruments; drawing sets; stamp and coin albums; 
dustbin bags; rubbish bags; freezer bags; gift bags; 
paper bags; carrier bags, sandwich bags; sandwich 
bags (paper); paper party bags; paper gift bags; ice 
cube bags, conical paper bags, plastic sandwich 
bags; microwave cooking bags, paper shopping 
bags; bags of paper; plastic shopping bags, paper 
bags for packaging; plastic bags for packaging; 
plastic bags for pakcing; refuse bags of paper; 
padded bags of card;  envelopes; blotters; bookends, 
bookmarks; book-markers; cabinets for stationery; 
canvas for painting; note books; diaries; file 
[stationery]; writing pads, memo pads, writing paper; 
drawing paper; writing cases; chalks, blackboards, 
poster boards; passport holders; cheque books 
holders; elastic bands for offices; pictures; stencils; 
erasing products, erasers, erasing fluids; electric 
letter openers; sheet music; wipe-off boards; 
ornaments and decoration made of paper and/or 
cardboard; tissue paper; paper napkins; paper lunch 
bags; cardboard trunks and cases; coloring books; 
report files; paper binders; pocket notebooks; felt 
tipped pens; book bands; black lead pencil sets; 
colour pencil sets; rulers; writing mats; autograph 
books; clips for paper [stationery]; staplers [office 
machines]; tape cutters [stationery]; caution signs; 

נייר, קרטון; חומרים מודפסים; חומרי כריכת ספרים; תצלומים; 
מכשירי כתיבה וצרכי משרד, למעט ריהוט; דבקים למטרות 

מכשירי כתיבה או ביתיות; חומרי אומנים וציור; מברשות צבע; 
חומרי הדרכה והוראה; יריעות פלסטיק, סרטים ושקיות לעטיפה 
ואריזה; אותיות מדפסת, גלופות; יומנים, ספרים, קטלוגים, 
גלויות, פוסטרים, כתבי עת, פרסומים מודפסים, עיתונים 

ומגאזינים; כרטיסי ברכה; כלי כתיבה; חותמות גומי; חותמות 
וחותמים [מכשירי כתיבה]; כריות לחותמת, כריות דיו; אלבומי 
תמונות; משטחים למסגור ציורים, תמונות או תצלומים; כני ציור 
של ציירים; נייר סופג שמן לעורות; סטנדים לתצלומים; דיו; 
טישיו, נייר טואלט, מפיות מנייר להסרת איפור; מגבות נייר; 
משטחי שולחן ותחתיות לכוסות מנייר או קרטון; נייר אריזה, 
נייר עטיפה וחומרי אריזה; צבעי מים לאומנים; רפרודוקציות 

גרפיות, פורטרטים; ליטוגרפיות; עטים, עפרונות, עטים נובעים, 
עטים כדוריים; ציפורני-עט; מחזיקי עט; מחזיקי עיפרון; מילוי 

לעטים ולכלי כתיבה; עופרת לעפרונות; עפרונות צבע, צבעונים; 
נרתיקים לעטים ולעפרונות; מחדדים לעפרונות; מכונות לחידוד 

עפרונות; אטבי נייר; משקולות נייר; סיכות נייר, נעצים; 
פסטלים; משחות ודבקים למטרות מכשירי כתיבה וביתיות; 
עיסות נייר; מגשי וכונני מכתבים; מחזיקי מכתבים; פותחני 
מכתבים; סרטי הדבקה ודיספנסרים לסרטי הדבקה; חומרי 

ציור, לוחות, עטים וכלים; ערכות ציור; אלבומי בולים ומטבעות; 
שקיות לפח אשפה; שקיות אשפה; שקיות למקפיא; שקיות 
מתנה; שקיות נייר; שקיות נשיאה, שקיות סנדוויץ'; שקיות 

סנדוויץ' (נייר); שקיות מסיבה מנייר; שקיות מתנה מנייר; שקיות 
קוביות קרח, שקיות נייר חרוטיות, שקיות סנדוויץ' מפלסטיק; 
שקיות בישול במיקרוגל, שקיות קניות מנייר; שקיות מנייר; 

שקיות קניות מפלסטיק, שקיות נייר לאריזות; שקיות פלסטיק 
לאריזות; שקיות פלסטיק לאריזה; שקיות זבל מנייר; שקיות 
כרטיסים מרופדות; מעטפות; נייר סופג; מאחוזת ספרים, 
סימניות; רצועות-סימון; ארונות לכלי כתיבה; קנבס לציור; 
מחברות; יומנים; תיקיה [מכשירי כתיבה]; בלוקי כתיבה, 

בלוקים של דפי תזכיר, נייר כתיבה; נייר ציור; נרתיקי כתיבה; 
גירים, לוחות, לוחות מודעות; מחזיקי פספורט; מחזיקי פנקסי 
צ'קים; רצועות אלסטיות למשרדים; תמונות; שעווניות; מוצרים 
למחיקה, מחקים, נוזלים למחיקה; פותחני מכתבים חשמליים; 
דפים לתווי מוסיקה; לוחות מחיקה; עיטורים וקישוטים מנייר 
ו/או קרטון; נייר טישיו; מפיות נייר; שקיות אוכל מנייר; תיבות 
ואריזות מקרטון; ספרי צביעה; תיקיות; כריכות מנייר; מחברות 

כיס; טושים; רצועות לספרים; סטים של עפרונות עופרת 
שחורה; סטים של עפרונות צבעוניים; סרגלים; משטחי כתיבה; 
ספרי חתימות; אטבים לנייר [מכשירי כתיבה]; שדכנים [מכונות 
משרד]; מכשיר לחיתוך סרטים [מכשירי כתיבה]; שלטי אזהרה; 
מגרסות נייר לשימוש משרדי; מגרסות תקליטורים לשימוש ביתי 
או משרדי; מכונות ומכשירים לציפוי פלסטיק; מכשירים לעיטוף 
מגן באיטום-חום מתגבר חשמליים למסמכים ותמונות; מחזיקי 
ונרתיקי כרטיסים; קישוטים מנייר לקופסאות אוכל ולדברי 

מאכל; אלבומים; תיקים [מעטפות, פאוצ'ים] מנייר או פלסטיק, 
לאריזה; אוגדנים; קופסאות מקרטון או נייר; כרטיסים; מחזיקים 
ונרתיקים לחותמות וחותמים; ספרי קומיקס; מחוגות לציור; 

סרטים וכרטיסי נייר לרישום תוכניות מחשב; נייר צילום [מכשירי 
כתיבה]; נוזלים לתיקון [צרכי משרד]; תיקי מסמכים; אצבעונים 
[צרכי משרד]; דגלים [מנייר]; תיקי ניירות לנייר; נייר הדבקה 
[מכשירי כתיבה]; ממחטות מנייר; כרטיסי אינדקס; רצועות דיו; 
עטיפות מנייר; תוויות, שאינן מטקסטיל; מפות; כרטיסי ברכה 
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 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

paper shredders for office use; CD shredders for 
home or office use; plastic coating machines and 
apparatus; electric heat-sealing protective wrapping 
mounting apparatus for documents and photographs; 
card holders and cases; decorations of paper for 
lunch boxes or foodstuffs; albums; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; loose-
leaf binders; boxes of cardboard or paper; cards; 
holders and cases for stamps and seals; comic 
books; compasses for drawing; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; 
copying paper [stationery]; correcting fluids [office 
requisites]; document files; finger-stalls [office 
requisites]; flags [of paper]; folders [stationery]; 
folders for papers; gummed tape [stationery]; 
handkerchiefs of paper; index cards; inking ribbons; 
jackets for papers; labels, not of textile; maps; 
musical greeting cards; newsletters; pads 
[stationery]; paint boxes [articles for use in school]; 
pamphlets; paper shredders [for office use]; pencil 
lead holders; postage stamps; stickers; table napkins 
of paper; thumbtacks; tickets; typewriter ribbons; 
typewriters [electric or non-electric]; wrappers 
[stationery]; writing brushes; writing chalk; writing 
tablets; covers [stationery]; covers of paper for flower 
pots; paper cutters [office requisites]; bibs of paper; 
bags for microwave cooking; paper coffee filters; 
booklets; embroidery designs [patterns]; paper knives 
[office requisites]; table cloths of paper; table linen of 
paper; signboards of paper or cardboard; tags for 
index cards; paper lots; stickers for portable 
telephone; paintings [pictures], framed or unframed; 
towels of paper; toilet paper; document laminators for 
office use; hat boxes of cardboard; hand labeling 
appliances; marking pens; paint trays; paintbrushes; 
painters’ brushes; writing board erasers; Xuan paper 
for painting and calligraphy; mechanical pencils; 
washi.

מוזיקאליים; עלוני מידע; כריות [כלי כתיבה]; קופסאות צבע 
[פריטים לשימוש בבתי ספר]; חוברות; מכשירים לגריסת ניירות 
[לשימוש משרדי]; מחזיקי עופרת עפרונות; בולי דואר; מדבקות; 
מפיות שולחן מנייר; נעצים; כרטיסים; סרטים למכונות כתיבה; 
מכונות כתיבה [חשמליות או שאינן חשמליות]; אריזות; עטיפות 

[מכשירי כתיבה]; מברשות כתיבה; גירי כתיבה; משטחי 
כתיבה; כיסויים [כלי כתיבה]; כיסויים מנייר לעציצים; חותכי נייר 
[צרכי משרד]; סינרים מנייר; שקיות לבישול במיקרוגל; מסנני 
קפה מנייר; ספרונים; עיצובי רקמה [תבניות]; סכינים לנייר 
[צרכי משרד]; מפות שולחן מנייר; מצעי שולחן מנייר; שלטים 
מנייר או קרטון; תגים לכרטיסי אינדקס; גיליונות נייר; מדבקות 
עבור טלפונים ניידים; ציורים [תמונות], ממוסגרים או שאינם 

ממוסגרים; מגבות מנייר; נייר טואלט; מכשירי למינציה 
למסמכים לשימוש משרדי; קופסאות כובעים מקרטון; כלי תיוג 
ידניים; עטי סימון; מגשי צבע; מברשות צבע; מברשות ציירים; 
מחקים ללוחות כתיבה; נייר שואן לציור וקליגרפיה; עפרונות 
מכניים; וואשי.                                                                 
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HELLO KITTY

Trade Mark No. 303924 מספר סימן

Application Date 21/03/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery, edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; biscuits; 
cake powder; edible decorations for cakes; 
flavourings for cakes; rice cakes; sweets and 
candies; chocolate; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; chocolate-based 
spreads; confectionery for decorating Christmas 
trees; cocoa beverages with milk; cocoa products; 
cocoa-based beverages; coffee beverages; coffee 
flavourings; mixtures and preparations for use as 
substitutes for coffee; coffee-based beverages; 
cookies; popcorn; corn flakes; ice-cream; curry 
[spice]; custard; cereal flakes; flavourings, other than 
essential oils; confectionery ices; fruit jellies 
(confectionary); gingerbread; syrup; infusions, not 
medical; ketchup; liquorice; lozenges [confectionery]; 
meat pies; meat tenderizers, for household purposes; 
pancakes; pastilles [confectionery]; pastries; pâté 
(pastries); pepper; pizzas; puddings; ravioli; royal 
jelly for human consumption; sugar; wasabi paste; 
soya sauce; pasta, noodles and vermicelli; udon 
(Japanese style noodles); sushi; vanilla; waffles; 
frozen yoghurt [confectionery ices]; pretzels; wheat-
based snack foods; snack mixes consisting of 
crackers, pretzels or popped pocorn; almond 
confectionery; aromatic preparations for food; binding 
agents for ice cream [edible ices]; bread rolls; buns; 
cakes; caramels [candy]; chewing gum, not for 
medical purposes; corn meal; crackers; edible ices; 
golden syrup; ice, natural or artificial; macaroni; 
marzipan; mayonnaise; oatmeal; pepper 
[seasonings]; pies; relish; rusks; cooking salt; 
sandwiches; tomato sauce; seasonings; sherbets 
[ices]; spaghetti; sweetmeats [candy]; tarts; wheat 
flour; salad dressings; meat gravies; pasta sauce; 
noodle-based prepared meals; cereal-based snack 
food; rice-based snack food; maize flakes; maize 
flour; maize meal; oat flakes; glucose for culinary 
purposes; high-protein cereal bars; meal; dessert 
mousses [confectionary]; oat-based food; soya bean 
paste [condiment]; tea-based beverages; garden 
herbs, preserved [seasonings]; gluten additives for 
culinary purposes; fruit sauces; processed seeds for 
use as a seasoning; Ramen [Japanese noodle-based 
dish]; cheese snacks; senbei [rice crackers], mints for 
breath freshening.

קפה, תה, קקאו וקפה מלאכותי; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
וחומרי הכנה מדגנים; לחם, מאפים ודברי מתיקה, קרחונים 
למאכל; סוכר, דבש, מולסה; שמרים, אבקת-אפייה; מלח; 
חרדל; חומץ, רטבים (אמצעי תיבול); תבלינים; קרח; 

ביסקוויטים; אבקת עוגה; קישוטים למאכל לעוגות; חומרי טעם 
לעוגות; עוגות אורז; ממתקים וסוכריות; שוקולד; משקאות 

שוקולד עם חלב; משקאות על בסיס שוקולד; ממרחים על בסיס 
שוקולד; דברי מתיקה לקישוט עצי חג מולד; משקאות קקאו עם 
חלב; מוצרי קקאו; משקאות על בסיס קקאו; משקאות קפה; 
חומרי טעם לקפה; תערובות וחומרי הכנה לשימוש כתחליפים 
לקפה; משקאות על בסיס קפה; עוגיות; פופקורן; פתיתי תירס; 
גלידות; קארי [תבלין]; חביצה; פתיתי דגנים; חומרי טעם, 

אחרים מאשר שמנים אתריים; קרחוני ממתק; ג'לי פירות (דברי 
מתיקה); עוגות זנגביל; סירופים; אינפוזיות, שאינן רפואיות; 
קטשופ; לקריצה; לכסניות [דברי מתיקה]; פאי בשר; חומרים 
לריכוך בשר למטרות ביתיות; פנקייקים; טבליות למציצה [דברי 

מתיקה]; דברי מאפה; פטה (דברי מאפה); פלפל; פיצות; 
פודינג; רביולי; דבש מלכות לצריכת בני אדם; סוכר; משחת 
וואסבי; רוטב סויה; פסטה, אטריות וורמיצ'לי; אודון (אטריות 
בסגנון יפני); סושי; וניל; וופלים; פרוזן יוגורט [קרחוני מתיקה]; 
בייגלה; חטיפי מזון על בסיס חיטה; תערובות חטיף המורכבות 
מרקיקים, בייגלים או פופקורן שתפח; ממתקי שקד; חומרי 
הכנה ארומטיים למזון; סוכנים מקשרים לגלידות (קרחונים 
למאכל); לחמניות; לחמניות מתוקות; עוגות; ממתקי קרמל 
[סוכריות]; גומי לעיסה, שאינו למטרות רפואיות; קמח תירס; 
קרקרים; קרחונים למאכל; סירופ מוזהב; קרח, טבעי או 

מלאכותי; מקרוני; מרציפן; מיונז; שיבולת שועל; פלפל [חומרי 
תיבול]; מאפי פאי; ממרח מלפפונים חמוצים; צנימים; מלח 
בישול; סנדוויצ'ים; רוטב עגבניות; חומרי תיבול; שרבטים 

[קרחונים]; ספגטי; מגדנות [סוכריות]; עוגות פירות; קמח חיטה; 
רטבים לסלט; רוטבי בשר; רוטבי פסטה; ארוחות מוכנות על 

בסיס אטריות; חטיפי מזון על בסיס דגנים; חטיפי מזון על בסיס 
אורז; פתיתי תירס מתוק; קמח תירס מתוק; ארוחות על בסיס 
תירס; פתיתי שיבולת שועל; גלוקוז למטרות קולינריות; חטיפי 

דגנים עם פרוטאין גבוה; דגן טחון; מוסים לקינוח [דברי 
מתיקה]; מזון על בסיס שיבולת שועל; משחת פולי סויה [אמצעי 
תיבול]; משקאות על בסיס תה; צמחי תבלין, משומרים [חומרי 
תיבול]; תוספי גלוטן למטרות קולינריות; רוטבי פירות; זרעים 
מעובדים לשימוש כחומרי תיבול; ראמן [מאכל יפני על בסיס 
אטריות]; חטיפי גבינה; סנביי [ רקיקי אורז], סוכריות מנטה 

לרענון הנשימה.                                                               
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 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 303936 מספר סימן

Application Date 21/03/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
materials; photographs; stationery and office 
requisites, except furniture; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' and drawing 
materials; paint brushes; instructional and teaching 
materials; plastic sheets, films and bags for wrapping 
and packaging; printers' type, printing blocks; 
calendars, books, catalogues, postcards, posters, 
periodicals, printed publications, newspapers and 
magazines; greeting cards; writing instruments; 
rubber stamps; stamps and seals [stationery]; stamp 
pads, ink pads; photo albums; mats for framing 
paintings, pictures or photographs; painters' easels; 
oil blotting paper for skins; photograph stands; inks; 
tissues, toilet paper, napkins of paper for removing 
make up; paper towels; place mats and coasters of 
paper or cardboard; packing paper, wrapping paper 
and packaging materials; artists' water colours; 
graphic reproductions, portraits; lithographs; pens, 
pencils, fountain pens, ball pens; pen nibs; pen 
holders; pencil holders; refills for pens and writing 
instruments; pencil leads; colour pencils, crayons; 
pen and pencil cases; pencil sharpeners; pencil 
sharpening machines; paper clips; paper weights; 
paper pins, drawing pins; pastels; pastes and glues 
for stationery and household purposes; papier 
mâché; letter trays and racks; letter holders; letter 
openers; adhesive tapes and adhesive tape 
dispensers; drawing materials, boards, pens and 
instruments; drawing sets; stamp and coin albums; 
dustbin bags; rubbish bags; freezer bags; gift bags; 
paper bags; carrier bags, sandwich bags; sandwich 
bags (paper); paper party bags; paper gift bags; ice 
cube bags, conical paper bags, plastic sandwich 
bags; microwave cooking bags, paper shopping 
bags; bags of paper; plastic shopping bags, paper 
bags for packaging; plastic bags for packaging; 
plastic bags for pakcing; refuse bags of paper; 
padded bags of card;  envelopes; blotters; bookends, 
bookmarks; book-markers; cabinets for stationery; 
canvas for painting; note books; diaries; file 
[stationery]; writing pads, memo pads, writing paper; 
drawing paper; writing cases; chalks, blackboards, 

נייר, קרטון; חומרים מודפסים; חומרי כריכת ספרים; תצלומים; 
מכשירי כתיבה וצרכי משרד, למעט ריהוט; דבקים למטרות 

מכשירי כתיבה או ביתיות; חומרי אומנים וציור; מברשות צבע; 
חומרי הדרכה והוראה; יריעות פלסטיק, סרטים ושקיות לעטיפה 
ואריזה; אותיות מדפסת, גלופות; יומנים, ספרים, קטלוגים, 
גלויות, פוסטרים, כתבי עת, פרסומים מודפסים, עיתונים 

ומגאזינים; כרטיסי ברכה; כלי כתיבה; חותמות גומי; חותמות 
וחותמים [מכשירי כתיבה]; כריות לחותמת, כריות דיו; אלבומי 
תמונות; משטחים למסגור ציורים, תמונות או תצלומים; כני ציור 
של ציירים; נייר סופג שמן לעורות; סטנדים לתצלומים; דיו; 
טישיו, נייר טואלט, מפיות מנייר להסרת איפור; מגבות נייר; 
משטחי שולחן ותחתיות לכוסות מנייר או קרטון; נייר אריזה, 
נייר עטיפה וחומרי אריזה; צבעי מים לאומנים; רפרודוקציות 

גרפיות, פורטרטים; ליטוגרפיות; עטים, עפרונות, עטים נובעים, 
עטים כדוריים; ציפורני-עט; מחזיקי עט; מחזיקי עיפרון; מילוי 

לעטים ולכלי כתיבה; עופרת לעפרונות; עפרונות צבע, צבעונים; 
נרתיקים לעטים ולעפרונות; מחדדים לעפרונות; מכונות לחידוד 

עפרונות; אטבי נייר; משקולות נייר; סיכות נייר, נעצים; 
פסטלים; משחות ודבקים למטרות מכשירי כתיבה וביתיות; 
עיסות נייר; מגשי וכונני מכתבים; מחזיקי מכתבים; פותחני 
מכתבים; סרטי הדבקה ודיספנסרים לסרטי הדבקה; חומרי 

ציור, לוחות, עטים וכלים; ערכות ציור; אלבומי בולים ומטבעות; 
שקיות לפח אשפה; שקיות אשפה; שקיות למקפיא; שקיות 
מתנה; שקיות נייר; שקיות נשיאה, שקיות סנדוויץ'; שקיות 

סנדוויץ' (נייר); שקיות מסיבה מנייר; שקיות מתנה מנייר; שקיות 
קוביות קרח, שקיות נייר חרוטיות, שקיות סנדוויץ' מפלסטיק; 
שקיות בישול במיקרוגל, שקיות קניות מנייר; שקיות מנייר; 

שקיות קניות מפלסטיק, שקיות נייר לאריזות; שקיות פלסטיק 
לאריזות; שקיות פלסטיק לאריזה; שקיות זבל מנייר; שקיות 
כרטיסים מרופדות; מעטפות; נייר סופג; מאחוזת ספרים, 
סימניות; רצועות-סימון; ארונות לכלי כתיבה; קנבס לציור; 
מחברות; יומנים; תיקיה [מכשירי כתיבה]; בלוקי כתיבה, 

בלוקים של דפי תזכיר, נייר כתיבה; נייר ציור; נרתיקי כתיבה; 
גירים, לוחות, לוחות מודעות; מחזיקי פספורט; מחזיקי פנקסי 
צ'קים; רצועות אלסטיות למשרדים; תמונות; שעווניות; מוצרים 
למחיקה, מחקים, נוזלים למחיקה; פותחני מכתבים חשמליים; 
דפים לתווי מוסיקה; לוחות מחיקה; עיטורים וקישוטים מנייר 
ו/או קרטון; נייר טישיו; מפיות נייר; שקיות אוכל מנייר; תיבות 
ואריזות מקרטון; ספרי צביעה; תיקיות; כריכות מנייר; מחברות 

כיס; טושים; רצועות לספרים; סטים של עפרונות עופרת 
שחורה; סטים של עפרונות צבעוניים; סרגלים; משטחי כתיבה; 
ספרי חתימות; אטבים לנייר [מכשירי כתיבה]; שדכנים [מכונות 
משרד]; מכשיר לחיתוך סרטים [מכשירי כתיבה]; שלטי אזהרה; 
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poster boards; passport holders; cheque books 
holders; elastic bands for offices; pictures; stencils; 
erasing products, erasers, erasing fluids; electric 
letter openers; sheet music; wipe-off boards; 
ornaments and decoration made of paper and/or 
cardboard; tissue paper; paper napkins; paper lunch 
bags; cardboard trunks and cases; coloring books; 
report files; paper binders; pocket notebooks; felt 
tipped pens; book bands; black lead pencil sets; 
colour pencil sets; rulers; writing mats; autograph 
books; clips for paper [stationery]; staplers [office 
machines]; tape cutters [stationery]; caution signs; 
paper shredders for office use; CD shredders for 
home or office use; plastic coating machines and 
apparatus; electric heat-sealing protective wrapping 
mounting apparatus for documents and photographs; 
card holders and cases; decorations of paper for 
lunch boxes or foodstuffs; albums; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; loose-
leaf binders; boxes of cardboard or paper; cards; 
holders and cases for stamps and seals; comic 
books; compasses for drawing; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; 
copying paper [stationery]; correcting fluids [office 
requisites]; document files; finger-stalls [office 
requisites]; flags [of paper]; folders [stationery]; 
folders for papers; gummed tape [stationery]; 
handkerchiefs of paper; index cards; inking ribbons; 
jackets for papers; labels, not of textile; maps; 
musical greeting cards; newsletters; pads 
[stationery]; paint boxes [articles for use in school]; 
pamphlets; paper shredders [for office use]; pencil 
lead holders; postage stamps; stickers; table napkins 
of paper; thumbtacks; tickets; typewriter ribbons; 
typewriters [electric or non-electric]; wrappers 
[stationery]; writing brushes; writing chalk; writing 
tablets; covers [stationery]; covers of paper for flower 
pots; paper cutters [office requisites]; bibs of paper; 
bags for microwave cooking; paper coffee filters; 
booklets; embroidery designs [patterns]; paper knives 
[office requisites]; table cloths of paper; table linen of 
paper; signboards of paper or cardboard; tags for 
index cards; paper lots; stickers for portable 
telephone; paintings [pictures], framed or unframed; 
towels of paper; toilet paper; document laminators for 
office use; hat boxes of cardboard; hand labeling 
appliances; marking pens; paint trays; paintbrushes; 
painters’ brushes; writing board erasers; Xuan paper 
for painting and calligraphy; mechanical pencils; 
washi.

מגרסות נייר לשימוש משרדי; מגרסות תקליטורים לשימוש ביתי 
או משרדי; מכונות ומכשירים לציפוי פלסטיק; מכשירים לעיטוף 
מגן באיטום-חום מתגבר חשמליים למסמכים ותמונות; מחזיקי 
ונרתיקי כרטיסים; קישוטים מנייר לקופסאות אוכל ולדברי 

מאכל; אלבומים; תיקים [מעטפות, פאוצ'ים] מנייר או פלסטיק, 
לאריזה; אוגדנים; קופסאות מקרטון או נייר; כרטיסים; מחזיקים 
ונרתיקים לחותמות וחותמים; ספרי קומיקס; מחוגות לציור; 

סרטים וכרטיסי נייר לרישום תוכניות מחשב; נייר צילום [מכשירי 
כתיבה]; נוזלים לתיקון [צרכי משרד]; תיקי מסמכים; אצבעונים 
[צרכי משרד]; דגלים [מנייר]; תיקי ניירות לנייר; נייר הדבקה 
[מכשירי כתיבה]; ממחטות מנייר; כרטיסי אינדקס; רצועות דיו; 
עטיפות מנייר; תוויות, שאינן מטקסטיל; מפות; כרטיסי ברכה 
מוזיקאליים; עלוני מידע; כריות [כלי כתיבה]; קופסאות צבע 

[פריטים לשימוש בבתי ספר]; חוברות; מכשירים לגריסת ניירות 
[לשימוש משרדי]; מחזיקי עופרת עפרונות; בולי דואר; מדבקות; 
מפיות שולחן מנייר; נעצים; כרטיסים; סרטים למכונות כתיבה; 
מכונות כתיבה [חשמליות או שאינן חשמליות]; אריזות; עטיפות 

[מכשירי כתיבה]; מברשות כתיבה; גירי כתיבה; משטחי 
כתיבה; כיסויים [כלי כתיבה]; כיסויים מנייר לעציצים; חותכי נייר 
[צרכי משרד]; סינרים מנייר; שקיות לבישול במיקרוגל; מסנני 
קפה מנייר; ספרונים; עיצובי רקמה [תבניות]; סכינים לנייר 
[צרכי משרד]; מפות שולחן מנייר; מצעי שולחן מנייר; שלטים 
מנייר או קרטון; תגים לכרטיסי אינדקס; גיליונות נייר; מדבקות 
עבור טלפונים ניידים; ציורים [תמונות], ממוסגרים או שאינם 

ממוסגרים; מגבות מנייר; נייר טואלט; מכשירי למינציה 
למסמכים לשימוש משרדי; קופסאות כובעים מקרטון; כלי תיוג 
ידניים; עטי סימון; מגשי צבע; מברשות צבע; מברשות ציירים; 
מחקים ללוחות כתיבה; נייר שואן לציור וקליגרפיה; עפרונות 
מכניים; וואשי.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 19330/06/2019



 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

כ"ז סיון תשע"ט - 19430/06/2019



Trade Mark No. 304018 מספר סימן

Application Date 05/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1393930 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word MSQ.

The element or elements for which protection is 
disclaimed  The non-Latin characters in the mark 
transliterate ot MEISIKOU and this has non meaning 
in a foreign language.

 Owners

Name: Jiangxi MSQ Cosmetics CO., Ltd

Address: No.266 Min An Road,Qingshan Lake District, 
Nanchang City, Jiangxi Province, People's Republic of 
China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; perfumes; nail varnish; soap; 
mouthwashes, not for medical purposes; cosmetics 
for animals; incense; extracts of flowers [perfumes]; 
stain removers; furbishing preparations.

כ"ז סיון תשע"ט - 19530/06/2019



Trade Mark No. 304032 מספר סימן

Application Date 14/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1394185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

Address: 283#, BBK Road, Wusha,Chang'An, Dongguan, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Limited 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: 35 סוג: 35

Rental of sales stands; advertising; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
provision of space on websites for advertising goods 
and services; providing business information via a 
website; sales promotion for others; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; compiling 
indexes of information for commercial or advertising 
purposes; systemization of information into computer 
databases; accounting; import-export agency 
services; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; rental of vending 
machines; sponsorship search.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/08/2017, No. 
25821701

סין, 11/08/2017, מספר 25821701

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 19630/06/2019



Trade Mark No. 304052 מספר סימן

Application Date 29/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1394671 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical and electronic apparatus and devices for 
analogue and/or digital recording, transmission, 
processing, reproduction of images, in particular still 
and/or moving images; analogue or digital 
rangefinder cameras, SRL cameras, compact 
cameras, camera modules for mobile phones, 
cinema film recording devices and/or cinema film 
reproduction devices, video cameras, projectors; 
camcorders; scanners; optical apparatus and devices 
for observation and/or image recording of near and/or 
far distance objects, in particular in the ultraviolet, 
visible and/or infrared spectral range; monocular or 
binocular telescopes, telescopes, sighting-
telescopes, night vision devices, macroscopes; 
container and tripods for the aforesaid apparatus and 
devices; lenses; objectives, optical filters; loupes; 
flash units; viewfinder; shutters; adapter devices; 
computer software, database and archive systems 
and computer programs [stored on data carriers], in 
particular for the control of optical and/or electronic 
apparatuses and devices for analogue and/or digital 
recording, transmission, processing, reproduction of 
pictures and their accessories, in particular lenses 
and objectives, optical filters, flash units, viewfinder, 
adapter devices; computer programs [stored on data 
carriers] for the calculation of optical systems.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of precision mechanical, 
optical, photographic, physical, electrotechnical, 
electronic, optronic, electroacoustic devices and 
systems, in particular of those referred to above in 
class 9.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software for industrial applications; scientific research 
and development services; technological research 
services; technological services and research and 
design relating thereto; design of optical and 
microoptical components; design of optical 
components; optical research laboratory services.

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

כ"ז סיון תשע"ט - 19730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: A red square with an integrated stylized 
concave-convex lens representation, the letters LIS 
appearing in the upper right corner, combined with an 
open square frame the same size as the red square 
and including the words LIGHT & IMAGING 
SYSTEMS in capital letters.

 Owners

Name: Leica Camera AG

Address: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

(DE Joint Stock 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)

Germany, 31/03/2017, No. 30 2017 103 315 גרמניה, 31/03/2017, מספר 315 103 2017 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 19830/06/2019



Trade Mark No. 304061 מספר סימן

Application Date 23/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1394738 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue and grey.

 Owners

Name: CoreHW Oy

Address: Visiokatu 1, FI-33720 Tampere, Finland

(Finland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; firmware; computer network 
hardware; semiconductors; integrated circuits; radio-
frequency components; electronic components for 
integrated circuit cards; antennas for wireless 
communications apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Technical measuring and testing services; 
development and design of computer software; 
development and design of computer hardware; 
development and design of firmware; development 
and design of integrated circuits, semiconductors and 
radio-frequency components; development and 
design of antennas for wireless communications 
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)

Finland, 02/06/2017, No. T201751342 T201751342 פינלנד, 02/06/2017, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 19930/06/2019



FORZA

Trade Mark No. 304148 מספר סימן

Application Date 29/03/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5789182 יפן מספר: 5789182

Dated 28/08/2015 (Section 16) מיום 28/08/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8556, 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

Motorcycles, scooters, and structural parts therefor. אופנועים, קטנועים וחלקים מבניים עבורם.                             
  

כ"ז סיון תשע"ט - 20030/06/2019



Trade Mark No. 304179 מספר סימן

Application Date 27/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1395081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Qingdao Yuelong Tyre Technology Co., Ltd.

Address: Room 211, 2nd Floor, 1st Warehouse, No.45, 
Beijing Road, Bonded Port Area, Qingdao City, 
Shandong Provinc, People's Republic of China

(China Limited Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Repair outfits for inner tubes; casings for pneumatic 
tires [tyres]; treads for retreading tires [tyres]; aircraft 
tires; solid tires for vehicle wheels; spikes for tires; 
automobile tires [tyres]; tires for vehicle wheels; 
bicycle tires.

כ"ז סיון תשע"ט - 20130/06/2019



Trade Mark No. 304183 מספר סימן

Application Date 16/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1395192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 avenue Hoche, F-75008 Paris, France

(France Société Anonyme)

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

Perfumery products; make-up products; cosmetic 
products.

Class: 4 סוג: 4

Candles, perfumed candles.

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

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

France, 18/07/2017, No. 4377163 צרפת, 18/07/2017, מספר 4377163

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

כ"ז סיון תשע"ט - 20230/06/2019



Trade Mark No. 304187 מספר סימן

Application Date 30/08/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1395230 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic interactive whiteboards; electronic notice 
boards; interfaces, including interfaces for 
computers; computer software, recorded; computer 
programs [downloadable software], namely  
downloadable computer software for mobile devices 
for social networking; downloadable computer 
software for mobile devices for electronic mail and 
message sending.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to databases, message sending; 
computer aided transmission of messages and 
images; transmission of digital files; transmission of 
electronic messages, specifically transmission of 
electronic messages to addressees at the moment of 
arrival of a flight specified by a customer; 
communications by computer terminals.

Class: 39 סוג: 39

Booking of seats for travel; travel reservation; 
transport reservation; providing information on air 
transport, namely providing addressees specified by 
a customer with information on flight arrival by 
transmission of electronic messages via computer 
networks, global computer networks and mobile 
means of communication; logistics information; 
providing driving directions for travel 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)

Russian Federation, 01/06/2017, No. 2017721883 רוסיה, 01/06/2017, מספר 2017721883

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

כ"ז סיון תשע"ט - 20330/06/2019



 Owners

Name: FlySMS Inc.

Address: 2711 Centerville Road,, Suite 400, City of 
Wilmington, County of New Castle DE 19808, U.S.A.

(US Incorporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 20430/06/2019



Trade Mark No. 304192 מספר סימן

Application Date 15/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1395325 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anklam Extrakt GmbH

Address: Johann-Friedrich-Böttger-Straße 4, 17389 
Anklam, Germany

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Additives (chemical -) for food, active chemical 
ingredients for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, chemicals made from botanical 
extracts, chemical products for the manufacture of 
cosmetics, extract of berries or fruits, extract of 
maqui berries, plant extracts other than essential oil, 
herb extracts other than essential oil, 
anthocyanin/anthocyanidin chemicals.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical skin lotions,  Chemicals for 
pharmaceutical use, Plant extracts for 
pharmaceutical use, Herb extracts for pharmaceutical 
use, Extract of berries or fruits for pharmaceutical 
use, Extract of Maqui berries for pharmaceutical use, 
Nutraceuticals, Nutraceuticals for use as a dietary 
supplement, Nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes, Dietary and 
nutritional supplements, Dietary food supplements.

Class: 29 סוג: 29

Processed vegetables and fruits; Processed berries, 
processed Maqui berries.

כ"ז סיון תשע"ט - 20530/06/2019



Trade Mark No. 304193 מספר סימן

Application Date 30/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1395330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARNB s.r.o.

Address: bratří Dohalských 149/1, CZ-190 00 Praha 9 - 
Vysočany, Czech Republic

(Czech Republic Corp.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services in relation to food and beverages, 
retail services in relation to salads of fresh 
vegetables and/or fruit, retail services in relation to 
ice cream and/or yoghurt, all exclusively in the 
network of own sales points, franchising.

Class: 40 סוג: 40

Processing of food and beverages, processing of fruit 
and vegetables by pressing, food processing for ice 
cream production and subsequent freezing, food 
processing for yoghurt production.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services, take-away fast food services, 
preparation 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)

Czech Republic, 20/07/2017, No. 541127 הרפובליקה הצ'כית, 20/07/2017, מספר 541127

Class: 35 סוג: 35

Class: 40 סוג: 40

Class: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 20630/06/2019



Trade Mark No. 304210 מספר סימן

Application Date 25/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1395560 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital signage; digital signage monitors; monitor for 
large format display; data processing apparatus for 
large format display; large LED displays; panel for 
large format display; computer software for digital 
signage; digital signage players; digital signage 
display panels; television set; television receivers; 
display panel for television; monitors for commercial 
purpose.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/01/2018, No. 4020180011462 דרום קוריאה, 24/01/2018, מספר 4020180011462

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 20730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) gold, white, black and gray is/are 
claimed as a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a "Q7F" in gold stylized 
font with black and white highlights and grey 
shadowing; the remaining color white represents 
background and does not form part of the mark.

 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

(Republic of Korea Corporation)

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

כ"ז סיון תשע"ט - 20830/06/2019



Trade Mark No. 304240 מספר סימן

Application Date 06/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1324987 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, dark blue, white, red and light brown.

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: AS Liviko

Address: Masina 11, EE-10144 Tallinn, Estonia

(The Republic of Estonia Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Gin.

כ"ז סיון תשע"ט - 20930/06/2019



Trade Mark No. 304253 מספר סימן

Application Date 01/04/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying,  photographic, cinematographic, 
optical,  signaling, checking (supervision), teaching  
apparatus and instruments; apparatus and  
instruments for conducting, switching,  transforming, 
accumulating, regulating or  controlling electricity; 
apparatus for  recording, transmission or 
reproduction of  sound or images; magnetic data 
carriers,  recording discs; compact discs, DVDs and  
other digital recording media; calculating
machines, data processing equipment,  computer 
software; computer software for  streaming, 
broadcasting, transmitting, distributing, reproducing, 
organizing and sharing music, audio, video, games, 
audiovisual, multimedia content and other data via a 
global communications network;  computer software 
for use in authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, viewing, storing and organizing text, data, 
images, audio and video files, and  multimedia 
content; computer software to enable users to view 
or listen to audio, video, text and multimedia content; 
computer software for creating and providing user 
access to searchable databases of  information and 
data; search engine  software; computer software for 
wireless  content delivery; computer software for  
accessing online information; computer software for 
facilitating payments and
online transactions; computer software for use in 
disseminating advertising for others; computer 
software for use in sharing information about 
products, services, and deals; computer software for 
electronic
storage of data; computer software for image and 
speech recognition; computer software for home 
automation; computer software for purchasing, 
accessing and viewing movies, TV shows, videos, 
music, and multimedia
content; internet browser software; audiovisual 
recordings featuring   entertainment programs; 
downloadable  music files; downloadable audiovisual 
and  multimedia content featuring fiction and non-
fiction stories on a variety of topics  provided via a 
video-on-demand service;  downloadable motion 
pictures and  television shows featuring fiction and 
nonfiction  stories on a variety of topics, and audio 
and video recordings featuring fiction and non-fiction 
stories on a variety of topics;  digital media, namely, 
pre-recorded digital  video discs, digital versatile 

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, במחקר,  בצילום, בקולנוע, 
בראיה, באיתות, בבדיקה  (פיקוח), בהוראה; התקנים 

ומכשירים להולכה,  מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על 
חשמל;  התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול  וחוזי; 
נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה;  קומפקט דיסק, 

תקליטורי די וי די ואמצעי  תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; 
מכונות  חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; תוכנות מחשב;  תוכנות 
מחשב לסטרימינג, שידור, העברה, הפצה,  שחזור, ארגון 

ושיתוף מוזיקה, אודיו, וידאו,  משחקים, אורקולי, מולטימדיה 
ונתונים אחרים  באמצעות רשת תקשורת גלובלית; תוכנות 

מחשב  לשימוש ביצירת תוכן, הורדה, העברה, קבלה,  עריכה, 
שליפה, קידוד, פענוח, ניגון, צפייה, אחסון  וארגון של טקסט, 
נתונים, חוזי, קבצי אודיו ווידאו  ותוכן מולטימדיה; ; תוכנות 
מחשב המאפשרות  למשתמשים לצפות או להאזין לאודיו, 
וידאו,  טקסט ותוכן מולטימדיה; תוכנות מחשב ליצירה  

ואספקת גישה למשתמשים לבסיסי נתונים, שניתן  לערוך בהם 
חיפוש, של מידע ונתונים; תוכנות מנוע  חיפוש; תוכנות מחשב 
למסירה אלחוטית של  תוכן; תוכנות מחשב לגישה למידע 

מקוון; תוכנות
מחשב לסיוע בתשלומים ועסקאות מקוונות;  תוכנות מחשב 
לשימוש בהפצת פרסומות עבור  אחרים; תוכנות מחשב 

לשימוש בשיתוף מידע על  מוצרים, שירותים ומבצעים; תוכנות 
מחשב  לאחסון אלקטרוני של נתונים; תוכנות מחשב  לזיהוי 

חוזי ודיבור; תוכנות מחשב לבית חכם;  תוכנות מחשב לרכישה 
של, גישה וצפייה בסרטים,  תוכניות טלוויזיה, וידיאו, מוזיקה 

ותוכן  מולטימדיה; תוכנות דפדפני אינטרנט; הקלטות 
אורקוליות הכוללות תוכניות בידור; קבצי מוזיקה  הניתנים 
להורדה; תוכן אורקולי ומולטימדיה  הניתן להורדה הכולל 

סיפורים בדיוניים וסיפורים  לא-בדיוניים במגוון רחב של נושאים 
המסופקים  באמצעות שירות וידאו על פי דרישה; סרטי קולנוע  
ותוכניות טלוויזיה הניתנים להורדה הכוללים  סיפורים בדיוניים 
ולא בדיוניים במגוון רחב של  נושאים, והקלטות אודיו ווידיאו 
הכוללות  סיפורים בדיוניים ולא בדיוניים במגוון רחב של  
נושאים; מדיה דיגיטלית, דהיינו, דיסקי וידאו  דיגיטליים 
מוקלטים מראש, תקליטורי די וי די;  הקלטות אודיו ווידיאו 
הניתנות להורדה,  תקליטורי די וי די ודיסקים דיגיטליים 
בהפרדה  גבוהה הכוללים סיפורים בדיוניים ולא בדיוניים  

במגוון רחב של נושאים; קבצי אודיו, קבצי  מולטימדיה, קבצי 
טקסט, מסמכים כתובים,  חומר אודיו, חומר וידאו הניתנים 
להורדה  הכוללים תוכן בדיוני ותוכן שאינו בדיוני במגוון  
נושאים; אפליקציות מובייל הניתנות להורדה  המאפשרות 

למשתמשים גישה למוזיקה, אודיו,  וידאו, משחקים, אורקולי, 
מולטימדיה ונתונים  אחרים; התקנים לסטרימינג של מדיה 
דיגיטלית;  ממירים ספרתיים; מכשירים אלקטרוניים ניידים  
ונישאים ביד להעברה, אחסון, הפעלה, הקלטה  ובדיקה של 
טקסט, חוזי, אודיו, וידאו ונתונים,  כולל באמצעות רשתות 

מחשבים גלובליות, רשתות
אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרונית וחלקים  ואביזרים 
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discs; downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring 
fiction and non-fiction stories on a variety of topics; 
downloadable audio files, multimedia files, text files, 
written documents, audio material, video material 
featuring fiction and non-fiction content on a variety 
of topics; Downloadable mobile
applications to enable users access to music,  audio, 
video, games, audiovisual,  multimedia content and 
other data; digital  media streaming devices; set-top 
boxes;  portable and handheld electronic devices for
transmitting, storing, manipulating,  recording, and 
reviewing text, images,  audio, video and data, 
including via global  computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings  
thereof; computers, tablet computers, audio  and 
video players, electronic personal  organizers, 
personal digital assistants, and  global positioning 
system devices and  electronic and mechanical  parts 
and fittings  thereof; computer peripheral devices;  
computer components; monitors, displays,  wires, 
cables, modems, printers, disk drives,  adapters, 
adapter cards, cable connectors,  plug-in connectors, 
electrical power
connectors, docking stations, and drivers;  battery 
chargers; battery packs; memory  cards and memory 
card readers; headphones  and earphones; 
speakers, microphones, and  headsets; cases, 
covers, and stands for
portable and handheld electronic devices  and 
computers; remote controls for portable   and 
handheld electronic devices and  computers; 
magnetically encoded gift cards;  computer software 
for the collection,  organizing, modifying, book 
marking,  transmission, storage, and sharing of data  
and information; software for text, image  and sound 
transmission and display;  computer software for 
online shopping;  computer hardware; computer 
chips;  batteries; handheld devices for controlling  
televisions, speakers, amplifiers, stereo  systems, 
and entertainment systems;  computer software for 
information  management; database synchronization  
software; computer programs for accessing,  
browsing, and searching online databases;  software 
for the synchronization of data  between a remote 
station or device and a  fixed or remote station or 
device; software  for telecommunication and 
communication  via local or global communications  
networks; software for access to  communications 
networks including the  Internet; software for 
analyzing and  recovering data; software for 
computer
system backup; radios, radio transmitters,  and 
receivers; media players, audio  speakers; audio 
components and  accessories; telephones; mobile 
phones;  audio amplifiers and receivers; sound effect  
apparatus and instruments for use with  musical 
instruments; electronic tone  generators for use with 
musical instruments;  electronic components for use 
with musical  instruments; toy audio apparatus; audio 
 speakers, telephone apparatus,  telecommunication 
devices, and computers  for use in motor vehicles; 
voice recording  and voice recognition apparatus; 
network communication apparatus; electronic  
communication equipment and instruments;  
telecommunications apparatus and  instruments; 

מכניים ואלקטרוניים עבורן; מחשבים,  טאבלטים (מחשבי לוח), 
נגני אודיו ווידאו,  מארגנים אישיים אלקטרוניים, מחשבי כף יד,  

והתקני מערכת מיקום גלובלית וחלקים ואביזרים  מכניים 
ואלקטרוניים עבורם; ציוד היקפי  למחשב; רכיבי מחשב; 
מסכים, צגים, כבלים,  מודמים, מדפסות, כונני דיסקים, 

מתאמים,  כרטיסי הרחבה, מחברי כבלים, מחברי תוספים,  
חיבורים חשמל, תחנות עגינה ומנהלי התקנים  (דרייברים); 
מטעני סוללות; מארזי סוללות;  כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי 
זיכרון; אוזניות  אולפן ואוזניות; רמקולים, מיקרופונים ואוזניות  
ראש; נרתיקים, כיסויים ומעמדים למכשירים  אלקטרוניים 
ניידים נישאים ולמחשבים ניידים  נישאים; שלטים רחוקים 
למכשירים אלקטרוניים  ניידים נישאים ולמחשבים ניידים 

נישאים;  כרטיסי מתנה גיפט קארד מקודדים באופן מגנטי;  
תוכנות מחשב לאיסוף, ארגון, שינוי, יצירת  סימניות, העברה, 
אחסון ושיתוף של נתונים ומידע; תוכנות להעברה ותצוגה של 
טקסט, חוזי  תמונה וקול; תוכנת מחשב לקניות מקוונות;  

חומרת מחשב; שבבי מחשב; סוללות; מכשירי כף  יד לשליטה 
בטלוויזיות, רמקולים, מגברים,  מערכות סטריאו ומערכות 

בידור; תוכנות מחשב  לניהול מידע; תוכנות לסינכרון נתונים; 
תוכניות  מחשב לגישה, גלישה וחיפוש בבסיסי מידע  מקוונים; 
תוכנות לסינכרון נתונים בין תחנה או  התקן מרוחקים לבין 

תחנה או התקן קבועים או  מרוחקים; תוכנות לתקשורת רחק   
(טלקומוניקציה) ותקשורת באמצעות רשתות  תקשורת 

מקומיות או גלובליות; תוכנות לגישה  לרשתות תקשורת כולל 
האינטרנט; תוכנות  לניתוח ושחזור נתונים; תוכנות לגיבוי 
מערכת  מחשב; מכשירי רדיו, משדרי רדיו ומקלטים; נגני  

מדיה, רמקולי שמע; רכיבי ואביזרי אודיו;   טלפונים; טלפונים 
סלולרים; מגברים ומקלטי   שמע; התקנים ומכשירי אפקט קול 
לשימוש בכלי  נגינה; מחוללי צלילי טון אלקטרוניים לשימוש עם  
כלי נגינה; רכיבים אלקטרוניים לשימוש עם כלי  נגינה; מכשירי 

אודיו צעצוע; רמקולי שמע,  מכשירי טלפון, מכשירי 
טלקומוניקציה ומחשבים  לשימוש בכלי רכב; מכשירי הקלטת 
קול ומכשירי  זיהוי קול; התקנים לתקשורת רשת; ציוד והתקני  

תקשורת אלקטרונית; התקנים ומכשירי תקשורת  רחק 
(טלקומוניקציה); מצלמות; מצלמות וידיאו;  מצלמות 

סינמטוגרפיות; נרתיקים המיוצרים
במיוחד עבור התקנים ומכשירים לשימוש  בצילום; מכשיר 

מרכוז עבור שקופיות צילום;  עדשות מקרבות; מסכי הקרנה; 
מכשירי הקרנה;  טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; צגי טלוויזיה;  

מערכות סטריאו, מערכות קולנוע ביתי ומערכות  בידור ביתיות; 
תוכנות לפיתוח אפליקציות;

תוכנות מחשב המשמשת לפיתוח יישומי תוכנה  אחרים; 
תוכנות מערכת הפעלה; תוכנות מחשב  לקביעת התצורה, 
ההפעלה והבקרה של מכשירים  ניידים, מכשירים לבישים, 
טלפונים סלולורים,  מחשבים וציוד היקפי למחשב, ונגני אודיו 
ווידאו;  תוכנות מחשב ליצירת בסיסי נתונים, שניתן לערוך בהם 

חיפוש של מידע ונתונים עבור בסיסי נתונים  של רשתות 
חברתיות עמית לעמית; תוכנות  משחקי מחשב; ספרים 

אלקטרוניים הניתנים  להורדה, מגזינים, כתבי עת, ניוזלטרים, 
עיתונים,  חוברות ופרסומים אחרים הניתנים להורדה; ציוד  
טכנולוגיית מידע וציוד אורקולי; רינגטונים  הניתנים להורדה 

לטלפונים סלולרים; סרטי  הנפשה; מכשירי אינטרקום; טלפונים 
חכמים;  טלפונים ניידים; מכשירי טלפון; מקלטי טלפון;  משדרי 
טלפון; טלפוניה לשיחות וידאו; תקליטים,  תקליטורי הקלטת 
קול; פסי הקלטת קול; נושאי  הקלטות; קלטות וידאו; מחסניות 

משחקי וידאו;  קלטות וידאו; התקני זיכרון מחשב;  
מיקרוסקסורים; מודמים; משקפי תלת מימד;  רצועות, רצועות 
זרוע, שרוכי צוואר ואטבים  למכשירים אלקטרוניים ניידים 
דיגיטליים  ונישאים ביד להקלטה, ארגון, העברה, הפעלה,  
ובדיקה של קבצי טקסט, נתונים, אודיו, קבצי חוזי  ווידאו; 

תיקים ונרתיקים המותאמים או מעוצבים  על מנת להכיל נגני 
מוזיקה דיגיטלית ו/או נגני  וידאו, מחשבי כף יד, עוזרים 

דיגיטליים אישיים,  מארגנים אלקטרוניים ופנקסים אלקטרוניים; 
 מדריכים למשתמש בפורמט הקריא באופן  אלקטרוני, קריא 
במכונה או במחשב לשימוש עם,  ונמכר כיחידה עם, הסחורה 
האמורה לעיל.                                                                 
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cameras; camcorders;   cinematographic cameras; 
cases especially  made for photographic apparatus 
and  instruments; centering apparatus for  
photographic transparencies; close-up  lenses; 
projection screens; projection   apparatus; 
televisions; television receivers;  television monitors; 
stereo systems, home  theater systems, and home 
entertainment systems; application development 
software;  computer software used in developing 
other  software applications; computer operating  
system software; 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 peerto- peer social 
networking databases;
computer game software; downloadable  electronic 
books, magazines, periodicals,  newsletters, 
newspapers, journals and other  publications; 
information technology and  audiovisual equipment; 
downloadable ring
tones for mobile phones; animated cartoons; 
intercommunication apparatus; smartphones; 
portable telephones; telephone apparatus; telephone 
receivers; telephone transmitters; video telephones; 
phonograph 
records, sound recording discs; sound  recording 
strips; sound recording carriers;  video cassettes; 
video game cartridges;videotapes; computer memory 
devices; microprocessors; modems; 3D spectacles;
straps, armbands, lanyards and clips for portable and 
handheld digital electronic devices for recording 
organizing,  transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image and video files; bags and 
cases adapted or shaped to contain  digital music 
and/or video players, hand held computers, personal 
digital assistants, electronic organizers and electronic 
notepads; user manuals in electronically  readable, 
machine readable or computer
readable form for use with, and sold as a unit  with, 
the aforesaid goods.  

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely,  communication via 
portable electronic  devices, portable media players, 
portable  digital devices, for transmitting, accessing,  
receiving, uploading, downloading,  encoding, 
decoding, streaming, displaying,  storing, caching, 
and transferring voice,  audio, visual images, data, 
books, photos,  videos, text, content, audiovisual 
works,  multimedia works, literary works, files, and  
other electronic works; video-on-demand
transmission; Internet protocol television  (IPTV) 
transmission services; electronic  transmission of 
streamed and downloadable  audio and video files 
via computer and other  communications networks; 
electronic  transmission of information and data;  
electronic transmission and streaming of  digital 
media content for others via global  and local 
computer networks;  telecommunication services, 
namely,  transmission and streaming of voice, data,  
images, films, television programs, audio  and 
audiovisual programs and other digital  media 
content and information by means of  
telecommunications networks, wireless  
communication networks, and the internet;  
streaming of audio, video and audiovisual  material 
on the Internet, communications  networks and 

שירותי טלקומוניקציה (תקשורת רחק),   דהיינו, תקשורת 
באמצעות התקנים אלקטרוניים  ניידים, נגני מדיה ניידים, 
שירותים דיגיטליים  ניידים, להעברה, מתן גישה, קבלה, 

העלאה,  הורדה, קידוד, פענוח, הזרמה, הצגה, איחסון,  אחסון 
במטמון, והעברה של קול, אודיו, תמונות

ויזואליות, נתונים, ספרים, תמונות, קטעי וידאו,   טקסט, תוכן, 
יצירות אודיו-ויזואליות, יצירות   מולטימדיה, יצירות ספרותיות, 
קבצים ויצירות  אלקטרוניות אחרות; שידורי וידאו על פי דרישה; 

 שירותי שידורי טלוויזיה באמצעות פרוטוקול  אינטרנט 
(איי.פי.טי.וי); העברה אלקטרונית של  קבצי אודיו ווידאו 
שהוזרמו והניתנים להורדה  באמצעות רשתות מחשבים 
ורשתות תקשורת  אחרות; העברה אלקטרונית של מידע 
ונתונים;  העברה אלקטרונית וסטרימינג של תוכן מדיה  

דיגיטלית עבור אחרים באמצעות רשתות מחשבים  גלובליות 
ומקומיות; שירותי טלקומוניקציה,  דהיינו, העברה אלקטרונית 
וסטרימינג של קול,  נתונים, חוזי, סרטים, תוכניות טלוויזיה, 
תוכניות  אודיו ואורקולי ותוכן מדיה דיגיטלי אחר ומידע  

באמצעות רשתות טלקומוניקציה, רשתות  תקשורת אלחוטיות 
והאינטרנט; סטרימינג של  אודיו, וידאו וחומר אורקולי 
באינטרנט, ברשתות  תקשורת ורשתות תקשורת רחק 
(טלקומוניקציה)  אלחוטית; זרימת נתונים; סטרימינג של 
מוזיקה,  סרטים, סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה  ומשחקים 
באינטרנט; שירותי שידור; שירותי  שידור אודיו ווידאו; שידור 

סרטי קולנוע ותוכניות
אורקוליות; שירותי שידורים של אודיו ווידאו  באינטרנט מבוססי 
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wireless telecommunications  networks; streaming of 
data; streaming of  music, films, movies, TV shows 
and games
on the Internet; broadcasting services; audio  and 
video broadcasting services;  broadcasting of 
cinematographic films and  audiovisual programs; 
subscription-based  audio and video broadcasting 
services over  the Internet; broadcasting services and 
 provision of telecommunication access to  films, 
television programs, audio and  audiovisual programs 
and other digital  media content and information, 
provided via  a video-on-demand service; Internet  
broadcasting services; Internet radio  broadcasting 
services; telecommunication  services, namely, 
transmission of webcasts;  transmission of digital 
files; transmission of  digital content by computer 
networks, the  
Internet, DSL, cable networks, digital  download, 
digital streaming, video-ondemand,  near-video-on-
demand, TV, freeto-  air TV, pay-per-view TV, 
satellite, cable,  telephone or mobile telephone; 
electronic  transmission of digital photo files among  
Internet users; providing access to online   
directories, databases, websites, blogs and  
reference materials; transmission of news;  delivery 
of messages by electronic  transmission; electronic 
transmission of  mail and messages; podcasting 
services;  providing on-line chat rooms for social  
networking; providing an on-line forum for  
transmission of messages among computer  users 
and the transmission of photos, videos,  text, data, 
images and sound;  telecommunications services, 
namely,  providing online electronic bulletin boards  
for the transmission of messages among  computer 
users concerning entertainment;
providing telecommunication connectivity  services 
for the transfer of images,  messages, audio, visual, 
audiovisual and  multimedia works among mobile 
phones,  smartphones, portable electronic devices,
portable digital devices, tablets, or  computers; 
transmission of television and  movie guides; 
communication between  computers; provision of 
access time to  multimedia materials on the Internet;  
provision of telecommunications  connections to 
computer databases;  transmission of data by audio-
visual  apparatus controlled by data processing 
apparatus or computers;;  telecommunications 
routing and junction  services; rental of access time 
to global  computer networks; transmission of 
greeting  cards online; rental of message sending  
apparatus; rental of modems; rental of  
telecommunication equipment.  

מנוי; שירותי שידור ואספקת  רשת גישה לסרטים, תוכניות 
טלוויזיה, תוכניות  אורקוליות ותוכן מדיה דיגיטלית אחר ומידע,  
המסופקים באמצעות שירות וידאו על פי דרישה;  שירותי שידור 

באינטרנט; שירותי שידורי רדיו   דרך האינטרנט; שירותי 
תקשורת רחק  (טלקומוניקציה), דהיינו, העברת שידורים 

ברשת;  העברה של קבצים דיגיטליים; שידור של תוכן  דיגיטלי 
על ידי רשתות מחשבים, האינטרנט, קו  מנוי דיגיטלי (די אס 
אל) הטלוויזיה בכבלים,  בהורדה דיגיטלית, בסטרימינג 
דיגיטלי, וידאו על  פי דרישה, שירות שלם וצפה, טלוויזיה, 
ערוצי  טלוויזיה פתוחים שאינם מוצפנים (פרי טו-אייר טי  וי) 
שלם וצפה, לוויין, כבלים, טלפון או טלפון  סלולרי; העברה 

אלקטרונית של קבצי תמונות  דיגיטליות בין משתמשי אינטרנט; 
אספקת גישה  לספריות מקוונות, בסיס נתונים מקוונים , אתרי  
אינטרנט, בלוגים וחומרי עזר; שידור חדשות;  מסירת הודעות 
באמצעות העברה אלקטרונית;  העברה אלקטרונית של דואר 
והודעות; שירותי  פודקאסט; אספקת חדרי צ'אט מקוונים 
לרשתות  חברתיות; אספקת פורום מקוון להעברת הודעות

בין משתמשי מחשב והעברת תמונות, וידאו,  טקסט, נתונים, 
חוזי וקול; שירותי תקשורת רחק  (טלקומוניקציה), דהיינו, 
אספקת לוחות מודעות  אלקטרוניים להעברה של הודעות 
דיגיטליות בין   משתמשי מחשב בתחום הבידור; אספקת 
שירותי  קישוריות תקשורת להעברת חוזי, הודעות, יצירות  
אודיו, יצירות אורקוליות ומולטימדיה בין  טלפונים סלולרים, 
טלפונים חכמים, מכשירים  אלקטרוניים ניידים, מכשירים 

דיגיטליים ניידים,  טאבלטים או מחשבים; העברה של מדריכי 
שידורי  טלוויזיה וסרטים; תקשורת בין מחשבים;   אספקת זמן 
גישה לחומרי מולטימדיה באינטרנט;  אספקת חיבורי תקשורת 
רחק (טלקומוניקציה)  לבסיסי נתוני מחשבים; העברת נתונים 
על ידי  מכשירים אורקוליים המבוקרים על ידי התקני  עיבוד 
נתונים או מחשבים; שירותי ניתוב וערוצים  של תקשורת רחק 

(טלקומוניקציה); השכרת זמן
גישה לרשתות מחשבים גלובליות; העברת כרטיסי  ברכה 

באינטרנט; השכרה של התקנים לשליחת  הודעות; השכרה של 
מודמים; השכרת ציוד  טלקומוניקציה.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; sporting and  cultural activities; 
Educational and  entertainment services, namely, 
continuing  programs about a variety of topics 
accessible  by means of television, satellite, audio,  
video, web-based applications, mobile  phone 
applications, and computer networks;  organizing 
community sporting and cultural  events; 
entertainment services, namely,  providing 
information via a global computer  network in the field 
of entertainment and  entertainment-related topics; 
providing a  website featuring non-downloadable 
audio,  video and audiovisual content in the nature  of 
recordings featuring movies, TV shows,  videos and 

הענקת אימונים; פעילות ספורט ותרבות;  שירותי חינוך ובידור, 
דהיינו, תוכניות המשך ביחס   למגוון נושאים הניתנים לגישה 
באמצעים של  טלויזיה, לווינים, אודיו, וידאו, אפליקציות  

מבוססות-רשת, אפליקציות לטלפון נייד, ורשתות  מחשב; ארגון 
של אירועי ספורט ותרבות; שירותי   בידור, דהיינו, אספקת 
מידע באמצעות רשת  מחשבים גלובלית בתחום הבידור 

ונושאים   הקשורים לבידור; אספקת אתר הכולל תוכן  אודיו, 
תוכן וידאו או תוכן אורקלי, שאינם ניתנים  להורדה, מסוג של 
הקלטות הכוללות סרטים,  תוכניות טלוויזיה, וידאו ומוזיקה; 
שירותי בידור,   דהיינו, אספקת שימוש זמני של וידאו מקוון 
שאינו  ניתן להורדה; אספקת קטעי וידאו שאינם ניתנים  
להורדה הכוללים תוכניות במגוון רחב של נושאי  בידור 

באמצעות שירות וידאו על פי דרישה;  אספקת סרטים, סרטי 
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music; entertainment services,  namely, providing 
temporary use of nondownloadable  online video; 
provision of  non-downloadable videos featuring  
programs on a wide variety of entertainment  topics 
via a video-on-demand service;
provision of non-downloadable films,  movies and 
television shows via a video-ondemand  service; 
distribution and rental of  entertainment content, 
namely  computerized on-line searching and  
ordering service featuring movies, motion  pictures, 
documentaries, films, television  programs, graphics, 
animation and  multimedia presentations, and other  
audiovisual works in the form of digital  downloads 
and direct digital transmission 
viewable over computer networks and  global 
communication networks; film and  video rental 
services; rental of audio-visual works, specifically, 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; film, movie, TV show  and 
video production and distribution;  creating and 
developing concepts for movies  and television 
programs; audio and video  recording services; 
providing a searchable  database featuring audio, 
video and
audiovisual content through the Internet,  
telecommunications networks and wireless  
telecommunications networks in the field of  movies, 
TV shows, videos and music;  providing online radio 
programming; digital
audio, video and multimedia publishing  services; 
entertainment services, namely,  providing non-
downloadable prerecorded  music and audio 
programs featuring fiction  and non-fiction stories on 
a variety of topics,
and information in the field of music, and  
commentary and articles about music, all  on-line via 
a global computer network;  entertainment services, 
namely, live visual  and audio performances, musical, 
variety, news, dramatic and comedy shows;  
entertainment services, namely, providing  virtual 
environments in which users can  interact for 
recreational, leisure or  entertainment purposes; 
entertainment  services, namely, providing a website
featuring the ratings and reviews of  television, 
movies, videos, music,  screenplays, scripts, books 
and video game  content; entertainment information;  
providing online news, information and   commentary 
in the field of entertainment;  online journals, namely, 
blogs featuring  information about entertainment; 
arranging  of contests; sweepstake services;  
sweepstake services provided over a global 
computer network hosting online sweepstakes and 
contests for others;  publishing of books, magazines, 
periodicals,  literary works, visual works, audio works, 
and audiovisual works; presenting live musical 
concerts and performances; music production 
services; music publishing  services; entertainment 
services, namely,  profiling of musicians, artists and 
bands by  providing non downloadable video clips of 
 musical performances over a global  computer 
network; providing nondownloadable  interactive 
resource for searching, selecting, managing, and 
viewing audiovisual content in the nature of 
recordings featuring movies, TV shows, videos and 
music; providing online newsletters in the field of 
television, movies,  and videos via e-mail; translation 
and  interpretation services; providing online  

קולנוע ותוכניות טלוויזיה,  שאינם ניתנים להורדה, באמצעות 
שירות וידאו על   פי דרישה; הפצה והשכרה של תכני בידור, 
דהיינו,  חיפוש ממוחשב מקוון והזמנת שירות הכולל  סרטים, 
סרטים, סרטי קולנוע, סרטים  דוקומנטריים, סרטים, תוכניות 
טלוויזיה,  גרפיקה, מצגות אנימציה (הנפשה) ומולטימדיה,
יצירות אורקוליות אחרות בצורה של הורדות  דיגיטליות 

והעברה דיגיטלית ישירה הניתנות  לצפייה על גבי רשתות 
מחשבים ורשתות תקשורת  גלובליות; שירותי השכרת סרטים 
ווידאו; השכרה  של יצירות אורקוליות, במיוחד, סרטי קולנוע,  
תוכניות טלוויזיה, קטעי וידאו, סרטוני מוזיקה  ומוזיקה; הפקה 
והפצה של סרט, סרט קולנוע,  תוכנית טלוויזיה ווידאו; יצירת 
ופיתוח רעיונות  לסרטים ולתוכניות טלוויזיה; שירותי הקלטת  
אודיו ווידאו; אספקת בסיס נתונים שניתן לערוך  בו חיפוש 

המכיל תוכן אודיו, וידאו ותוכן אורקולי
באמצעות האינטרנט, רשתות תקשורת רחק  (טלקומוניקציה) 
ורשתות תקשורת רחק  אלחוטיות בתחום הסרטים, תוכניות 
הטלוויזיה,  קטעי וידאו ומוזיקה; אספקת לוח זמנים של תוכן  

רדיו מקוון; שירותי פרסום אודיו דיגיטלי, וידאו  דיגיטלי 
ומולטימדיה דיגיטלית; שירותי בידור,  דהיינו, אספקת מוזיקה 
מוקלטת מראש ותוכניות  אודיו מוקלטות מראש שאינן ניתנות 
להורדה  הכוללות סיפורים בדיוני וסיפורים לא בדיוניים  במגוון 
נושאים, ומידע בתחום המוזיקה, ופרשנות  ומאמרים אודות 
מוזיקה, כולם מקוונים  באמצאות רשתות מחשב גלובליות; 
שירותי בידור,  דהיינו, הופעות חזותיות ואודיו חיות, תוכניות  
מוזיקה, בידור, חדשות, תוכניות דרמה תוכניות  קומדיה; 
שירותי בידור, דהיינו, אספקת סביבות  וירטואליות בהן 

משתמשים יכולים לתקשר באופן  אינטראקטיבי למטרות בילוי, 
פנאי או למטרות  בידור; שירותי בידור, דהיינו, אספקת אתר  
אינטרנט הכולל את הדירוגים והביקורות על תוכן  טלוויזיה, 
סרטים, וידאו, מוזיקה, תסריטים  לסרט קולנוע או תוכנית 

טלוויזיה, תסריטים,  ספרים ותוכן משחקי וידאו; מידע על עולם  
הבידור; אספקת חדשות, מידע ופרשנות מקוונים

בתחום הבידור; כתבי עת מקוונים, דהיינו, בלוגים  המציגים 
מידע על עולם הבידור; ארגון תחרויות;  שירותי הגרלה; שירותי 
הגרלה המסופקים על  רשתות מחשב גלובליות המארחות 
הגרלות  ותחרויות מקוונות עבור אחרים; הוצאה לאור של  

ספרים, מגזינים, כתבי עת, יצירות ספרותיות,  יצירות חזותיות, 
יצירות אודיו ו יצירות  אורקוליות; הצגת מופעים מוסיקליים 
והופעות  בשידור חי; שירותי יצירת מוזיקה; שירותי  פרסום 
מוזיקה; שירותי בידור, דהיינו, הצגת  פרופיל של מוזיקאים, 
אמנים ולהקות על ידי   אספקת וידאו קליפים, שאינם ניתנים 
להורדה, של  הופעות מוזיקליות על גבי רשתות מחשב  

גלובליות; אספקת משאבים אינטראקטיביים  שאינם ניתנים 
להורדה לחיפוש, בחירה, ניהול  וצפייה של תוכן אורקולי מסוג 

של ההלטות  הכוללות סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו  
ומוזיקה; אספקת ניוזלטרים מקוונים בתחום  הטלוויזיה, סרטים 

ווידאו באמצעות דואר  אלקטרוני; שירותי תרגום 
ואינטרפרטציה;  אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים, שאינם 

 ניתנים להורדה; פרסום של טקסטים, מלבד  טקסטים 
פרסומיים; כתיבת טקסטים, מלבד  טקסטים פרסומיים; 

השכרת ציוד אודיו; מופעי
בית קולנוע; ארגון וניהול של קונצרטים; בידור,  שעשועים; 
שירותי משחק המסופקים באופן מקוון  מרשת מחשבים; 

השכרת ציוד משחקים; אספקת  שירותי קריוקי; השכרה של 
מקרני קולנוע  ואביזרים; אולפני קולנוע; שירותי הרכב מוזיקה;  

ארגון מופעים [שירותי אמרגן]; בידור ברדיו;  השכרה של 
מכשירי רדיו וטלוויזיה; הפקת  תוכניות רדיו וטלוויזיה; השכרה 
של הקלטות  קול; תרגום בכתוביות; בידור בטלוויזיה; הפקות  
תיאטרון; ארגון תחרויות [חינוך או בידור]; ארגון  תערוכות 

למטרות תרבותיות או חינוכיות; שירותי  אולפן הקלטות; עריכת 
קלטות וידאו; צילומי  וידאו; מידע אודות חינוך; חינוך דתי; 

הוראה,  שירותי חינוך, שירותי הדרכה.                                 
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 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada 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

electronic publications, not downloadable;  
publication of texts, other than publicity  texts; writing 
of texts, other than publicity
texts; rental of audio equipment; movie  theatre 
presentations; arranging and  conducting of concerts; 
entertainment,  amusements; game services 
provided online  from a computer network; games  
equipment rental; providing karaoke  services; rental 
of movie projectors and  accessories; movie studios; 
music  composition services; organization of shows  
[impresario services]; radio entertainment;  rental of 
radio and television sets;  production of radio and 
television  programmes; rental of sound recordings;  
subtitling; television entertainment; theatre  
productions; organization of competitions  [education 
or entertainment]; organization  of exhibitions for 
cultural or educational  purposes; recording studio 
services;  videotape editing; videotaping; education  
information; religious education; teaching,  
educational services, instruction services.  
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Trade Mark No. 304371 מספר סימן

Application Date 13/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0960420 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Visiodan A/S

Address: Strandvejen 171.1, DK-2900 Hellerup, Denmark

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Dress up item that are: capes, vests, skirts, tops, 
belts, hats, bandanas, wings, knickers, caps, sun 
hats, T-shirts.

Class: 28 סוג: 28

Toys made of EVA foam, namely swords, shields, 
pistols, rifles, sheriff badges, axes, crowns (dress up 
items), hammers, saws, spanner, power drills, 
helmets (dress up items), stop signs, batons, 
handcuffs, feathers, knifes, sabres, pirate hooks, 
mirrors, masks (dress up items), teddy bears, 
princess wands, sword sheaths, toy diadems, tents 
(toy); eye patches.
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Trade Mark No. 304379 מספר סימן

Application Date 26/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1197463 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 264184  264184 תיק/ים

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear articles of outer clothing 
articles of sports clothing leisurewear articles of 
underclothing lingerie hosiery footwear being articles 
of clothing headgear (for wear) shirts boots 
underwear coats overalls collar protectors and collars 
ear muffs football boots and shoes fittings of metal 
for boots and shoes shorts T-shirts socks sweaters 
caps hats scarves jackets dressing gowns pyjamas 
sandals slippers footwear boxer shorts beach clothes 
and shoes baby boots and bibs romper suits baby 
pants and sleep suits dungarees braces belts berets 
wrist bands track suits ties cravats aprons bathrobes 
bathing caps and suits bathing trunks galoshes 
garters gloves and mittens headbands jerseys 
jumpers and knitwear leggings clothes linings parkas 
shawls singlets skirts vests visors waistcoats 
waterproof clothing.

כ"ז סיון תשע"ט - 21730/06/2019



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications broadcasting broadcasting and 
transmission of radio and television programmes 
audio and/or video broadcasting data transmission 
and data broadcasting cellular telephone 
communication services cable, satellite and terrestrial 
broadcasting services communications by fibre optic 
networks broadcasting via the Internet and other 
computer and communications networks webcasting 
services broadcasting, transmission, reception and 
other dissemination of text, messages, information, 
data, sound and images communications services by 
satellite, television and/or radio electronic 
communications via the Internet and other computer 
and communications networks transmission of radio 
and television programmes, text, messages, 
information, data, sound and images via 
communication and computer networks computer 
aided transmission of information, text, sounds, 
messages, images, data and radio television 
programmes broadcasting and transmission of digital 
information by means of cable, wire or fibre receiving 
and exchanging of information, text, sounds, images, 
data and messages electronic mail services 
interactive video text services news information and 
news agency services message sending 
communications by and/or between computers and 
computer terminals and computer networks 
communications for access to databases and 
computer networks communication services for 
access to information, sound, images, text and data 
via communication and computer networks 
telecommunications services for access to a 
communications or computer network retrieval, 
provision and display of information from a computer 
stored databank electronic display of information, 
text, images, messages and data online 
communication services provision of discussion 
forums and chat room services information, advisory 
and consultancy services relating to all of the 
aforesaid services.

כ"ז סיון תשע"ט - 21830/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Organisation of sporting events provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities entertainment services 
relating to sport instruction and educational services 
football coaching, football schools and schooling 
arranging and conducting of education and training in 
relation to football arranging, conducting and 
provision of football instructional courses football 
entertainment services physical education fitness 
training services provision of practical training and 
demonstrations sport and holiday camp services (in 
the nature of entertainment) rental of sporting 
equipment practical training and demonstrations 
arranging, organising and conducting of conferences, 
workshops, seminars, conventions, events and 
exhibitions arranging, organising and conducting of 
games, contests and competitions lotteries 
organisation of prize draws [lotteries] for commercial 
and advertising purposes gaming services arranging, 
organising and conducting of award ceremonies 
provision of museum facilities provision of stadium 
facilities and services rental of stadium facilities 
sports club services health club services provision of 
information relating to football football entertainment 
services fan club services fan club membership 
scheme services booking and ticketing services for 
sports, entertainment, cultural and educational 
events box office services entertainment, training, 
recreational, and sporting information services 
provided via the Internet and other computer and 
communications networks education and 
entertainment services provided by means of radio, 
television, telephony, the Internet and online 
databases television and radio programming 
entertainment and educational services featuring 
electronic media, multimedia content, audio and 
video content, movies, pictures, photographs, 
graphics, images, text and related information 
provided via the Internet and other communications 
networks film production production, presentation 
and distribution of video recordings, sound 
recordings, DVDs, CDs, CD-ROMs, video and audio 
tapes production of television and radio programmes 
production of sporting events for television and radio 
publication of magazines, books, texts and printed 
matter publishing by electronic means providing non-
downloadable electronic publications online provision 
of television programmes, radio programmes, films, 
audio and/or visual material and games online (not 
downloadable) provision of news online provision of 
information relating to sport and entertainment 
information relating to sport and entertainment 
provided online from a computer database or the 
Internet information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services.

כ"ז סיון תשע"ט - 21930/06/2019



 Owners

Name: MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB  
LIMITED

Address: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester 
M16 0RA, United Kingdom

(United Kingdom, England and Wales 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

כ"ז סיון תשע"ט - 22030/06/2019



Trade Mark No. 304380 מספר סימן

Application Date 20/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1230520 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; articles of outer 
clothing; articles of sports clothing; leisurewear; 
articles of underclothing; lingerie; hosiery; footwear 
being articles of clothing; boots; shoes; fittings of 
metal for boots and shoes; underwear; coats; 
overalls; collar protectors and collars; ear muffs; 
football boots and shoes; studs for football boots and 
shoes; shirts; shorts; T-shirts; socks; sweaters; 
replica football kits; football shirts; football shorts; 
football socks; caps; hats; scarves; jackets; dressing 
gowns; pyjamas; sandals; slippers; boxer shorts; 
beach clothes and shoes; baby boots; bibs; romper 
suits; baby pants and sleep suits; dungarees; braces; 
belts; berets; wrist bands; track suits; ties; cravats; 
aprons; bathrobes; bathing caps and suits; bathing 
trunks; galoshes; garters gloves and mittens; 
headbands; jerseys; jumpers and knitwear; leggings; 
clothes linings; parkas; shawls; singlets; skirts; 
uniforms; vests; visors; waistcoats; waterproof 
clothing.

כ"ז סיון תשע"ט - 22130/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Organisation of sporting events; provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; football coaching; football 
schools and schooling; arranging and conducting of 
education and training in relation to football; 
arranging, conducting and provision of football 
instructional courses; sporting management services 
for footballers; entertainment services relating to 
sport football; entertainment services; physical 
education; fitness training services; provision of 
practical training and demonstrations; sport and 
holiday camp services (in the nature of 
entertainment); rental of sporting equipment; 
arranging, organising and conducting of conferences, 
workshops, seminars, conventions, events and 
exhibitions; arranging, organising and conducting of 
games, contests and competitions; hospitality 
services (entertainment); lotteries gaming services; 
gambling services; arranging, organising and 
conducting of award ceremonies; provision of 
museum facilities; provision of stadium facilities and 
services; rental of stadium facilities; sports club 
services; health club services; provision of 
information relating to football fan club; services in 
the nature of entertainment fan club; membership 
scheme services; booking and ticketing services for 
sports, entertainment, cultural and educational 
events; box office services; entertainment, training, 
recreational, and sporting information services, 
provided via the Internet and other computer and 
communications networks; education and 
entertainment services provided by means of 
television, radio, telephony, the Internet and online 
databases; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, audio 
and video content, movies, pictures, photographs, 
graphics, images, text and related information 
provided via the Internet and other computer and 
communications networks; film production production 
of video recordings, sound recordings, DVDs, CDs, 
CD-ROMs, video and audio tapes; production, 
presentation and distribution of television and radio 
programmes; production of sporting events for 
television and radio; publication of magazines, books, 
texts and printed matter; publishing by electronic 
means; providing non-downloadable electronic 
publications; online provision of television 
programmes, radio programmes, films, audio and/or 
visual material and games online (not downloadable); 
publication of news; online provision of information 
relating to sport and entertainment; information, 
advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services.

כ"ז סיון תשע"ט - 22230/06/2019



 Owners

Name: MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB  
LIMITED

Address: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester 
M16 0RA, United Kingdom

(United Kingdom, England and Wales 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

כ"ז סיון תשע"ט - 22330/06/2019



Trade Mark No. 304458 מספר סימן

Application Date 24/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1396612 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bedrocan International B.V.

Address: Zwaaikom 4, NL-9641 KV Veendam, 
Netherlands

(B.V.)

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

Cannabis products, namely, cannabis and hashish 
for medical use and medical preparations   produced 
of raw-material cannabis; narcotics for medical use

כ"ז סיון תשע"ט - 22430/06/2019



Trade Mark No. 304477 מספר סימן

Application Date 18/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1396881 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Annuity payment services for intellectual property 
rights.

Class: 41 סוג: 41

Translation services.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software and 
hosting software platforms; software as a service.

Class: 45 סוג: 45

Services of a service provider for maintenance of 
intellectual property rights; consulting in intellectual 
property rights; management of intellectual property 
rights, namely, registration and renewals of 
intellectual property rights, IP docketing, data 
verification, portfolio optimization, IP recordals, 
domain name management, IP validation, including 
validation of European patents; legal services, 
prosecution and post-grant support of intellectual 
property rights; licensing; IP registration process 
support services;  legal services relating to branding; 
acting as agent in connection with patent 
applications, in particular international patent 
applications and European patent 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)

European Union, 18/04/2017, No. 016618571 האיחוד האירופי, 18/04/2017, מספר 016618571

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ז סיון תשע"ט - 22530/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange.

Elephant (orange).

 Owners

Name: IPAN GmbH

Address: Münchener Straße 14, 85540 München-Haar, 
Germany

כ"ז סיון תשע"ט - 22630/06/2019



Trade Mark No. 304503 מספר סימן

Application Date 29/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1397162 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical and electronic apparatus and devices for 
analogue and/or digital recording, transmission, 
processing, reproduction of images, in particular still 
and/or moving images; analogue or digital 
rangefinder cameras, SLR cameras, compact 
cameras; camera modules for mobile phones, 
cinema film recording devices and/or cinema film 
reproduction devices, video cameras, projectors; 
camcorders; scanners; optical apparatus and devices 
for observation and/or image recording of near and/or 
far distance objects, in particular in the ultraviolet, 
visible and/or infrared spectral range; monocular or 
binocular telescopes, telescopes, sighting-
telescopes, night vision devices, macroscopes; 
container and tripods for the aforesaid apparatus and 
devices; lenses; objectives, optical filters; loupes; 
flash units; viewfinder; shutters; adapter devices; 
computer software, database and archive systems 
and computer programs [stored on data carriers], in 
particular for the control of optical and/or electronic 
apparatuses and devices for analogue and/or digital 
recording, transmission, processing, reproduction of 
pictures and their accessories, in particular lenses 
and objectives, optical filters, flash units; viewfinder, 
adapter devices; computer programs [stored on data 
carriers] for the calculation of optical systems.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of precision mechanical, 
optical, photographic, physical, electrotechnical, 
electronic, optronic, electroacoustic devices and 
systems, in particular of those referred to above in 
class 9.

כ"ז סיון תשע"ט - 22730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: A red square with an integrated stylized 
concave-convex lens representation, the letters LIS 
appearing in the upper right corner.

 Owners

Name: Leica Camera AG

Address: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

(DE Joint Stock Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software for industrial applications; scientific research 
and development services; technological research 
services; technological services and research and 
design relating thereto; design of optical and 
microoptical components; design of optical 
components; optical research laboratory 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, 31/03/2017, No. 30 2017 103 316 גרמניה, 31/03/2017, מספר 316 103 2017 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 22830/06/2019



Trade Mark No. 304505 מספר סימן

Application Date 20/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1397168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koni B.V.

Address: Korteweg 2, NL-3261 NH Oud-Beijerland, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Parts and fittings for vehicles; parts and fittings for 
automobiles, rail vehicles, public transport vehicles 
and racing vehicles; parts and fittings for vehicles, 
namely, electronically controlled vehicle regulating 
equipment, vehicle suspensions, shock absorbers, 
suspension springs, shock absorbing legs, hydraulic 
devices including pumps, single valves and valve 
blocks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/11/2017, No. 1364926 בנלוקס, 21/11/2017, מספר 1364926

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 22930/06/2019



Trade Mark No. 304576 מספר סימן

Application Date 16/04/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BASH-GAL SPORT LTD שם: בש גל ספורט בע"מ

Address: 29 Hakishon st, P.O.B. 1482, Bene Beraq, 
51114, Israel

כתובת : הקישון 29 בני ברק, ת.ד. 2373, בני ברק, 5112301, 
ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Sports apparel; martial arts clothing; all included in 
class 25.

ביגוד ספורט; ביגוד אומנויות לחימה; הנכללים כולם בסוג 25.   
              

Class: 28 סוג: 28

Gymnastics and sports needs; martial arts training 
gear; boxing protectors; body protectors; punching 
bags and boxing dolls; all included in class 28.

צרכי התעמלות וספורט; ביגוד ספורט; מגני אגרוף; מגני גוף; 
שקי אגרוף ובובות אגרוף; הנכללים כולם בסוג 28.                 
                                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 23030/06/2019



TrueSteam

Trade Mark No. 304628 מספר סימן

Application Date 18/04/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 010469542 האיחוד האירופי מספר: 010469542

Dated 22/06/2012 (Section 16) מיום 22/06/2012 (סעיף 16) 

European Union No. 010469542 האיחוד האירופי מספר: 010469542

Dated 22/06/2012 (Section 16) מיום 22/06/2012 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: LG ELECTRONICS INC. שם:   

Address: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

כתובת : 

South Korean 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: 7 סוג: 7

Electric clothes washing machines; Automatic 
dishwashers; Electric vacuum cleaners. 

מכונות כביסה חשמליות; מדיחים אוטומטיים; שואבי אבק 
חשמליים.                                                    

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; 
Electric dehumidifier for household use; Electric 
ranges; Water purifiers for household purposes; 
Water ionizers for household purposes; Membrane 
apparatus for purifying water; Solar thermal collectors 
(heating); Air cleaners;  Gas ranges; Electric kitchen 
ovens;  Electric refrigerators; Electric clothes dryers; 
Electric clothes management machines for drying 
clothes for household purpose; Electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; Electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; all included in Class 11.

מזגנים; מכשירי אוויר חם; מכשירי אדים; מסירי לחות חשמליים 
לשימוש ביתי; כיריים חשמליות; מטהרי מים לשימוש ביתי; 

מיינני מים לשימוש ביתי; מכשירי ממברנה לטיהור מים; קולטים 
תרמיים סולאריים (חימום); מנקי אוויר; כיריים גז; תנור מטבח 
חשמלי;  מקררים חשמליים; מייבשי בגדים חשמליים; מכונות 
חשמליות לניהול בגדים לבגדים יבשים למטרות ביתיות; מכונות 
חשמליות לניהול בגדים בעלות הפונקציות של אוורור, חיטוי, 
ואידוי בגד למטרות ביתיות; מייבשי כביסה חשמליים עם 

פונקציות חיטוי, אוורור, וטיפול נגד קמטים למטרות ביתיות; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 23130/06/2019



Trade Mark No. 304667 מספר סימן

Application Date 13/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1397648 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Periodicals; magazines [periodicals]; newspapers; 
booklets; books; printed sheet music; song books; 
music magazines.

Class: 25 סוג: 25

Clothing.

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; radio broadcasting; 
providing user access to global computer networks; 
streaming of data; transmission of digital files; rental 
of access time to global computer networks; 
providing access to databases; streaming of 
television over the internet; streaming audio and 
video material on the internet; video, audio and 
television streaming services; streaming of video 
material on the internet; providing internet chatrooms; 
news agency services; message sending.

Class: 40 סוג: 40

Processing of cinematographic films.

Class: 45 סוג: 45

Copyright management; licensing of intellectual 
property; legal administration of licences.

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

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

Germany, 15/06/2017, No. 30 2017 218 543 גרמניה, 15/06/2017, מספר 543 218 2017 30

Class: 16 סוג: 16

Booklets; Books; Printed sheet music; Song books; 
Music magazines

Class: 38 סוג: 38

Providing internet chatrooms; News agency services; 
Message sending

Class: 40 סוג: 40

Processing of cinematographic films

כ"ז סיון תשע"ט - 23230/06/2019



 Owners

Name: PANTAFLIX AG

Address: Holzstraße 30, 80469 München, Germany

(DE AG)

כ"ז סיון תשע"ט - 23330/06/2019



Trade Mark No. 304679 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1397836 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and installations for data and information 
processing; electronic identification and measuring 
devices; magnetic and electronic data storage 
devices; electronic apparatus for data recording and 
data readers; optical apparatus for use in industry; 
electronic and optical sensors; interfaces (for 
computers); industrial process control software; 
apparatus for the input, storage, transmission, 
monitoring and extraction of data; computer 
workstations [hardware].

Class: 42 סוג: 42

Development of programs for data processing; 
development of products and electronic components 
of all kinds; data and information system 
development; design and development of systems for 
the input, extraction, processing, display, monitoring 
and storage of data; technical consultancy, research 
and development in the field of construction, 
operation, use and automation of industrial 
machines, tools, apparatus and installations for 
manufacture of all types in industry; technical advice 
relating to solutions for industrial automation.

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

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

Switzerland, 26/09/2017, No. 708060 שוויץ, 26/09/2017, מספר 708060

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 23430/06/2019



 Owners

Name: Erowa AG

Address: Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

כ"ז סיון תשע"ט - 23530/06/2019



Trade Mark No. 304680 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1397837 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and installations for data and information 
processing; electronic identification and measuring 
devices; magnetic and electronic data storage 
devices; electronic apparatus for data recording and 
data readers; optical apparatus for use in industry; 
electronic and optical sensors; interfaces (for 
computers); industrial process control software; 
apparatus for the input, storage, transmission, 
monitoring and extraction of data; computer 
workstations [hardware] .

Class: 42 סוג: 42

Development of programs for data processing; 
development of products and electronic components 
of all kinds; data and information system 
development; design and development of systems for 
the input, extraction, processing, display, monitoring 
and storage of data; technical consultancy, research 
and development in the field of construction, 
operation, use and automation of industrial 
machines, tools, apparatus and installations for 
manufacture of all types in industry; technical advice 
relating to solutions for industrial automation.

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

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

Switzerland, 26/09/2017, No. 708061 שוויץ, 26/09/2017, מספר 708061

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 23630/06/2019



 Owners

Name: Erowa AG

Address: Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

כ"ז סיון תשע"ט - 23730/06/2019



Trade Mark No. 304681 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1397838 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and installations for data and information 
processing; electronic identification and measuring 
devices; magnetic and electronic data storage 
devices; electronic apparatus for data recording and 
data readers; optical apparatus for use in industry; 
electronic and optical sensors; interfaces (for 
computers); industrial process control software; 
apparatus for the input, storage, transmission, 
monitoring and extraction of data; computer 
workstations. 

Class: 42 סוג: 42

Development of programs for data processing; 
development of products and electronic components 
of all kinds; data and information system 
development; design and development of systems for 
the input, extraction, processing, display, monitoring 
and storage of data; technical consultancy, research 
and development in the field of construction, 
operation, use and automation of industrial 
machines, tools, apparatus and installations for 
manufacture of all types in industry; technical advice 
relating to solutions for industrial automation.

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

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

Switzerland, 26/09/2017, No. 708062 שוויץ, 26/09/2017, מספר 708062

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 23830/06/2019



 Owners

Name: Erowa AG

Address: Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

כ"ז סיון תשע"ט - 23930/06/2019



Trade Mark No. 304694 מספר סימן

Application Date 11/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1397996 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with medical treatment as 
well as with planning or simulation of medical 
treatment; computer software for handling, 
displaying, transmitting and transfer of patient data, 
information and medical images; computer software 
for the generation, capture, analysis and display of 
medical images including X-rays, Magnetic 
Resonance (MR) images; Computed Tomography 
(CT) images, cone beam computed tomography 
(CBCT) images, ultrasound images, positron 
emission tomography images, single-photon 
emission computed tomography (SPECT) images; 
computer software for dose and fluence maps 
calculation and display for radiotherapy treatment; 
computer software for manipulation of medical 
systems and devices; imaging software; data 
analytics software; linear accelerator management 
and control software; MRI management and control 
software and analytics software; medical database 
software; treatment planning and workflow software; 
software for cloud based services, data analytics and 
informatics; software for remote access allowing 
wireless connectivity; software for measuring and 
analyzing radiation dose delivery in radiosurgery and 
radiotherapy equipment; quality assurance software; 
calibration software; software and computerized 
systems for management of clinical information and 
patient data, treatment delivery, patient record 
archiving and clinical charting; data and databases all 
recorded electronically, magnetically or optically; 
user, training and instruction manuals for the 
aforesaid goods, all provided in electronic form or 
downloadable from a computer network or the 
Internet; electronic publications; remote software 
applications; hardware and software for quality 
assurance and calibration measurements in medical 
and surgical equipment; computer software and 
hardware for use with image guided radiation therapy 
device for use in medicine.

כ"ז סיון תשע"ט - 24030/06/2019



Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments for use with medical 
analysis for identification, planning as well as 
implementing of treatment against cancer, benign 
diseases or neurological disorders using radiation; 
radiosurgery and radiotherapy equipment, apparatus 
and instruments; image guided radiation therapy 
device for use in medicine; MRI diagnostic 
apparatus; instruments and image guidance systems 
for stereotactic surgery; stereotactic radio surgery 
equipment; fixtures and restraints for use in 
stereotactic surgery; medical equipment and 
instruments for non-invasive measurement of brain 
activity; test apparatus for medical purposes; 
radiology apparatus for medical purposes; apparatus 
for physiotherapy; collimators for medical purposes; 
fixation apparatus for fixing limbs during measuring 
and treatment; brachytherapy treatment delivery 
systems, after-loaders, applicators and seed delivery 
apparatus and fittings; magnetic resonance imaging 
equipment and apparatus; medical and radiographic 
linear accelerators; radiation beam collimation 
apparatus for radiotherapy; 
magnetoencephalography imaging equipment; 
radiographic and X-ray equipment; X-ray tubes; X-ray 
imaging tubes for radiation technology; radiation 
delivery devices; X-ray image intensifiers; 
accelerators for charged particles for therapeutic 
purposes; ultrasonic scanners; medical imaging 
apparatus for the creation or transmission of images, 
video or data relating to a medical treatment for 
diagnostic or clinical use; surgery, therapy, medical 
treatment and operating tables, beds and couches; 
special furniture for medical use; patient positioning 
systems, tools and manipulating apparatus and 
fixings; patient restraints; imaging and treatment 
simulation apparatus for treatment planning and 
simulation; medical imaging equipment; X-ray 
radiographic and fluoroscopic imaging systems, 
receivers and transmitter panels; parts and fittings for 
all the aforesaid goods.

Class: 41 סוג: 41

Medical education and user training; vocational 
guidance (non-business) in the field of medical, 
therapeutic, radiosurgical and radiotherapy 
techniques, appliances, apparatus and equipment; 
education and training on the use of image guided 
radiotherapy and image modulated radiation therapy, 
oncology, oncology information systems, stereotactic 
systems, brachytherapy equipment and solutions, 
software and planning tools; education and training 
on medical imaging techniques, apparatus and 
analysis; arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars relating to the design, use, 
test of medical and surgical apparatus and software 
for the medical treatment of cancer; education and 
training services for radiotherapy apparatus use, 
dosimetry planning and dose delivery in radiotherapy 
equipment.

כ"ז סיון תשע"ט - 24130/06/2019



Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; updating of 
computer software; remote software and data hosting 
services; cloud computing; electronic data storage 
and off site data back-up; design and development of 
medical equipment; installation, maintenance and 
repair of software for computer systems; computer 
software technical support services; consultation 
services relating to computer software; medical 
software planning and installation services; treatment 
room design and planning services for medical and 
radiotherapy delivery systems; software as a service 
for use in medical treatment as well as with planning 
or simulation of medical treatment; software as a 
service for handling, displaying and transfer of patient 
data, information and images; software as service for 
collecting analyzing and displaying medical images; 
software as a service for medical analytics and 
infomatics.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 24230/06/2019



People's Republic of China, 19/04/2017, No. 
23656534

סין, 19/04/2017, מספר 23656534

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for use with medical 
analysis for identification, planning as well as 
implementing of treatment against cancer, benign 
diseases or neurological disorders using radiation; 
radiosurgery and radiotherapy equipment, apparatus 
and instruments; Image guided radiation therapy 
device for use in medicine and computer software 
and hardware sold as a unit therewith; MRI diagnostic 
apparatus; instruments and image guidance systems 
for stereotactic surgery; Stereotactic radio surgery 
equipment; fixtures and restraints for use in 
stereotactic surgery; medical equipment and 
instruments for non-invasive measurement of brain 
activity; test apparatus for medical purposes; 
radiology apparatus for medical purposes; apparatus 
for physiotherapy; collimators; and fixation apparatus 
for fixing limbs during measuring and treatment; 
Brachytherapy treatment delivery systems, after-
loaders, applicators and seed delivery apparatus and 
fittings; Magnetic Resonance Imaging equipment and 
apparatus; Medical and radiographic Linear 
Accelerators; Radiation beam collimation apparatus 
for radiotherapy; Magnetoencephalography imaging 
equipment; radiographic and x-ray equipment; X-ray 
tubes; X-ray imaging tubes for radiation technology; 
Radiation delivery devices; x-ray image intensifiers; 
accelerators for charged particles for therapeutic 
purposes; Ultrasonic scanners; medical imaging 
apparatus for the creation or transmission of images, 
video or data relating to a medical treatment for 
diagnostic or clinical use; surgery, therapy, medical 
treatment and operating tables, beds and couches; 
special furniture for medical use; Patient positioning 
systems, tools and manipulating apparatus and 
fixings; patient restraints; Imaging and treatment 
simulation apparatus for treatment planning and 
simulation; medical imaging equipment; X-ray 
radiographic and fluoroscopic imaging systems, 
receivers and transmitter panels; parts and fittings for 
all the aforesaid goods

כ"ז סיון תשע"ט - 24330/06/2019



People's Republic of China, 19/04/2017, No. 
23656535

סין, 19/04/2017, מספר 23656535

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with medical treatment as 
well as with planning or simulation of medical 
treatment; computer software for handling, displaying, 
transmitting and transfer of patient data, information 
and medical images; computer software for the 
generation, capture, analysis and display of medical 
images including X-rays, Magnetic Resonance 
images (MR); Computed Tomography images (CT), 
cone beam Computed Tomography (CBCT) images, 
ultrasound images, positron emission tomography 
images, Single-photon emission computed 
tomography images (SPECT); Computer software for 
dose and fluence maps calculation and display for 
radiotherapy treatment: computer software for 
manipulation of medical systems and devices; 
Imaging software; data analytics software; Linear 
accelerator management and control software; MRI 
management and control software and analytics 
software; medical database software; treatment 
planning and workflow software; Software for cloud 
based services, data analytics and informatics; 
software for remote access allowing wireless 
connectivity; software for measuring and analyzing 
radiation dose delivery in radiosurgery and 
radiotherapy equipment; quality assurance software; 
calibration software; Software and computerized 
systems for management of clinical information and 
patient data, treatment delivery, patient record 
archiving and clinical charting; data and databases all 
recorded electronically, magnetically or optically; 
user, training and instruction manuals for the 
aforesaid goods, all provided in electronic form or 
downloadable from a computer network or the 
Internet; electronic publications; remote software 
applications; hardware and software for quality 
assurance and calibration measurements in medical 
and surgical equipment

People's Republic of China, 19/04/2017, No. 
23656614

סין, 19/04/2017, מספר 23656614

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; updating of 
computer software; remote software and data hosting 
services; cloud computing; electronic data storage 
and off site data back-up; design and development of 
medical equipment; Installation, maintenance and 
repair of software for computer systems; Computer 
software technical support services; Consultation 
services relating to computer software; Medical 
software planning and installation services; treatment 
room design and planning services for medical and 
radiotherapy delivery systems; Software as a service 
for or use in medical treatment as well as with 
planning or simulation of medical treatment; software 
as a service for handling, displaying and transfer of 
patient data, information and images; Software as 
service for collecting analyzing and displaying 
medical images; Software as a service for medical 
analytics and infomatics

כ"ז סיון תשע"ט - 24430/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and turquoise.

 Owners

Name: Elekta AB (publ)

Address: P O Box 7593, SE-103 93 STOCKHOLM, 
Sweden

(Sweden corporation)

People's Republic of China, 19/04/2017, No. 
23656615

סין, 19/04/2017, מספר 23656615

Class: 41 סוג: 41

Medical education and user training; vocational 
guidance (non-business) in the field of medical, 
therapeutic, radiosurgical and radiotherapy 
techniques, appliances, apparatus and equipment; 
education and training on the use of image guided 
radiotherapy and image modulated radiation therapy, 
oncology, oncology information systems, stereotactic 
systems, brachytherapy equipment and solutions, 
software and planning tools; education and training 
on medical imaging techniques, apparatus and 
analysis; arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars relating to the design, use, 
test of medical and surgical apparatus and software 
for the medical treatment of cancer; education and 
training services for radiotherapy apparatus use, 
dosimetry planning and dose delivery in radiotherapy 
equipment

כ"ז סיון תשע"ט - 24530/06/2019



Trade Mark No. 304700 מספר סימן

Application Date 17/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1398087 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CBRE, Inc.

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile application for employees or tenants to 
access services provided by their employers or 
landlords, including wellness, fitness, concierge, 
amenities, catering, hospitality, and community 
management services.

Class: 35 סוג: 35

Business services, namely, managing collaborative 
workspaces, conference spaces, training spaces, 
multipurpose spaces, and pop up retail spaces.

Class: 42 סוג: 42

Interior design services; design of specialty interior 
environment settings.

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

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

U.S.A., 20/12/2017, No. 87729088 ארה"ב, 20/12/2017, מספר 87729088

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 24630/06/2019



Trade Mark No. 304712 מספר סימן

Application Date 04/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1212066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xie Wenshuai

Address: No.182 Xiashan Village,Xicheng Street, 
Yongkang City, 321300 Zhejiang, People's Republic of 
China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; toilet water; dishwasher detergents; waxes for 
leather; grinding preparations; essential oils; 
cosmetics; dentifrices; incense; cosmetics for 
animals.

Class: 5 סוג: 5

Mosquito-repellent incenses; air purifying 
preparations; sanitary napkins; cooling ointment for 
medical purposes; insect repellents; tonics 
[medicines]; haemostatic pencils;  Chinese medicine 
nostrum; candy for medical purposes.

כ"ז סיון תשע"ט - 24730/06/2019



Trade Mark No. 304738 מספר סימן

Application Date 24/04/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Ladders of metal; Bolts; Screws of metal; Rivets of 
metal; Nails; Fittings of metal for furniture; Locks 
[other than electric] of metal ; Padlocks; Tool chests 
of metal [empty]; Tool boxes of metal [empty].

סולמות מתכת; בריחים; ברגים ממתכת; מסמרים ממתכת; 
מסמרים; אביזרי מתכת לרהיטים; מנעולים ממתכת, לא 

חשמליים; מנעולים; ארונות כלים ממתכת, ריקים; ארגזי כלים 
ממתכת, ריקים.                                                               

                        

Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments [hand instruments]; Agricultural 
implements [hand-operated]; Shovels [hand tools]; 
Atomizers (Insecticide –) [hand tools]; Garden tools 
[hand-operated]; Manicure sets ; Hammers [hand 
tools]; Files [tools]; Axes; Belts (Tool –) [holders]; 
Vices; Clamps [for carpenters or coopers]; Reamers; 
Saw blades [parts of hand tools]; Screwdrivers; 
Planes; Pliers; Levers; Cutting tools [hand tools]; 
Scraping tools [hand tools]; Saws [hand tools]; 
Frames for handsaws ; Chisels; Bits [hand tools]; 
Wrenches [hand tools]; Ratchets [hand tools] ; Tube 
cutters [hand tools]; Riveters [hand tools]; Guns, 
hand-operated, for the extrusion of mastics; Hand 
pumps; Diggers [hand tools]; Drills; Graving tools 
[hand tools] ; Spatulas [hand tools]; Trowels; 
Machetes; Knives; Shears; Secateurs; Benches (Vice 
–) of metal.

כלי כרסום [כלים ידניים]; מכשירים חקלאיים, מופעלים ידנית; 
יעות [כלים ידניים]; מכשירי אדים מדביר יחרקים [כלים ידניים]; 
כלי גינה, מופעלים ידנית; מערכות למניקור; פטישים [כלים 
ידניים]; פצירות [כלים]; צירים; חגורות [מחזיקים]; מלחציים; 

מלחציים לנגרים ולמתקני חביות; מקדדים; להבים לניסור [חלק 
מכלים ידניים]; מברגים, לא חשמליים; מקצועות; מלקחיים; 
מנופים; כלי חיתוך [כלים ידניים]; כלי קרצוף [כלים ידניים ];  
מסורים [כלים ידניים]; מסגרות למשור יד; אזמלים; מקדחים 
[כלים ידניים]; מפתחות ברגים [כלים ידניים]; גלגלים משוננים 
[כלים ידניים]; סכיני חיתוך גלילים [כלים ידניים]; מכונות סמרור 
[כלים ידניים]; אקדחים, מופעלים ידנית, להסרת שרפי לכה; 
משאבות ידניות; מחפרים [כלים ידניים]; מקדחים ידניים 

[מופעלים ידנית]; כלי גילוף [כלים ידניים]; מריות [כלים ידניים]; 
מריות; גרזנים; סכינים; מזמרות; מספרי גיזום; מלחציים 

שולחניים של מתכת .                           

Class: 20 סוג: 20

Shelves for storage; Display stands; Bins, not of 
metal; Boxes of wood or plastic; Benches (Work –) ; 
clips, not of metal, for cables and pipes; Tables of 
metal; Saw horses; Nesting boxes for household 
pets.

מדפים לאחסון; מדפי תצוגה; שידות, לא ממתכת; קופסאות 
מעץ או פלסטיק; ספסלי עבודה; מהדקים, לא ממתכת, לצנורות 
וכבלים; שולחנות מתכת; שולחנות ניסור; קינים לחיות מחמד.   
                                                                                    

          

כ"ז סיון תשע"ט - 24830/06/2019



 Owners

Name: MERIDIAN INTERNATIONAL CO.,Ltd 

Address: Floor 14, Building 1, No.339 Jiu Xin Road, 
Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 24930/06/2019



Trade Mark No. 304811 מספר סימן

Application Date 27/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1398168 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data recorded in electronic, optical or magnetic form; 
apparatus for the recording, transmission, reception, 
processing and/or reproduction of sound, images 
and/or data; electronic publications; CDs, CD-ROMs, 
DVDs and other media for the recording of or bearing 
software and/or electronic data; media bearing 
electronic publications and data; educational, 
teaching, instruction, research, training, testing, 
examination or assessment apparatus and 
instruments; electronic apparatus for teaching, 
training, testing, examination and assessment 
purposes; publications in electronic format; on-line 
electronic publications; downloadable electronic 
publications; downloadable electronic books; 
downloadable instructional, teaching, training and 
educational materials; downloadable educational 
examination and test materials; downloadable study 
guides; downloadable instructional manuals for 
teaching; computer software applications for 
educational, teaching, research, training, testing, 
examination and assessment purposes; computer 
software and computer software platforms for 
educational, teaching, research, training, testing, 
examination and assessment purposes; optical data 
media; magnetic data media; data storage and data 
memory apparatus; media bearing electronic 
publications for educational, teaching, research, 
training, testing, examination and assessment 
software; compact discs, DVDs and other digital 
recording media for teaching, training or assessment 
purposes.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; examination 
papers and syllabuses; instructional and teaching 
materials; paper, books, booklets, documents, 
certificates, forms, brochures, handbooks, manuals, 
study guides, stationery, posters; instructional and 
teaching material (except apparatus); educational 
publications; educational books; textbooks; printed 
matter for instructional purposes; printed educational 
and training materials; teaching manuals; 
instructional manuals for teaching; printed 
examinations and answer sheets; printed research 
reports.

כ"ז סיון תשע"ט - 25030/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Examination services; educational services; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
provision of instructional, training, teaching, testing, 
and/or assessment services; arranging, organising 
and conducting colloquiums, conferences, 
exhibitions, seminars and symposia; publication in 
both electronic and paper format of instructional, 
training, teaching, testing, examination and/or 
assessment materials, including examination papers 
and syllabuses and materials for the testing of 
candidates; production and distribution of films, 
videos and DVDs for educational purposes; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; including all the 
aforesaid services provided on-line from computer 
databases and/or intranets and/or extranets and/or 
the Internet; computer based information services 
relating to training, teaching, education, instruction, 
examination, testing and development of others; 
organisation and provision of courses, examinations, 
assessment, teaching and training using distance 
learning methods; career and vocational education 
and training services; educational and assessment 
services; educational testing; standardized testing; 
examinations and qualifications; providing computer-
delivered educational testing and assessments; 
providing educational examinations and tests; 
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; 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 on-line [non-
downloadable] 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)

United Kingdom, 15/12/2017, No. UK00003277381 UK00003277381 ממלכה מאוחדת, 15/12/2017, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 25130/06/2019



 Owners

Name: Pearson Education Limited

Address: 80 Strand, London WC2R 0RL, United Kingdom

(a United Kingdom registered company incorporated in 
accordance with the laws of England and Wales public 
limited company)

כ"ז סיון תשע"ט - 25230/06/2019



Trade Mark No. 304815 מספר סימן

Application Date 01/09/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1398205 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of one stylized wording 
"rockspace" and a device.

 Owners

Name: SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., 
LTD.

Address: 3/F, Building A7, Nanshan Zhiyuan, Xueyuan 
Avenue 1001, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Encoded identification bracelets, magnetic; smart 
cards [integrated circuit cards]; sleeves for laptops; 
programs (computer operating -) recorded; calculator 
bag (sheath); identity cards, magnetic; protective 
films adapted for computer screens; smartwatches; 
smartglasses; counters; time recording apparatus, 
pedometers; scales; automatic meter; navigational 
instruments; protective films adapted for screens for 
mobile phones; cases for smartphones; covers for 
smartphones; wearable activity trackers; network 
communication equipment; telephone set sheath; 
smartphones; global positioning system [GPS] 
apparatus; satellite navigational apparatus; cabinets 
for loudspeakers; video recorders; head phones; 
earphones; television camera; wireless headsets for 
smartphones; camcorders; cameras [photography]; 
selfie sticks [hand-held monopods]; measuring 
apparatus; precision measuring apparatus; apparatus 
for recording distance; galena crystals [detectors]; 
plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; optical fibers [fibres] [light conducting 
filaments]; remote control apparatus; fluorescent 
screens; electrical adapters; light-emitting diodes 
[led]; electronic chip; eyeglasses; batteries, electric, 
for vehicles; chargers for electric batteries; 
accumulators, electric; portable power supplies 
[rechargeable battery]; portable remote controllers for 
stopping cars.

כ"ז סיון תשע"ט - 25330/06/2019



Trade Mark No. 304823 מספר סימן

Application Date 25/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1398303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: b-next Engineering GmbH

Address: Bielefelder Straße 12 - 14, 32051 Herford, 
Germany

(DE Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of data in computer databases; 
advertising; compilation of data for others.

Class: 41 סוג: 41

Organizing seminars, trainings and workshops.

Class: 42 סוג: 42

Technological consultancy and technical consultancy 
relating to the application and use of computer 
software, creating, installing, servicing and updating 
of computer programs, in particular creating, 
installing, maintaining and updating software for 
monitoring, for data management, for risk 
management, for data analysis, for identifying 
compliant risks or trading activities, for record or 
access business and trading activities, system 
backup, forgery-proof audit trails, and archiving or 
historicizing data and results.

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

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

Germany, 25/07/2017, No. 30 2017 107 428 גרמניה, 25/07/2017, מספר 428 107 2017 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 25430/06/2019



Trade Mark No. 304836 מספר סימן

Application Date 08/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1398452 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of letters ZDEVELOP.

 Owners

Name: Shenzhen Zmotion Technology Co., Ltd.

Address: Room 508, Fifth Floor,Fengtai Building No. 2, 
Yulv Road, Block No. 82,Xinan Street, Baoan Distri, 
Shenzhen City, Guangdong Province, People's Republic 
of China

(THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Limited 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Money counting and sorting machines; plotters; 
teaching apparatus; measuring apparatus; precision 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; control panels [electricity]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; solar batteries.

כ"ז סיון תשע"ט - 25530/06/2019



Trade Mark No. 304839 מספר סימן

Application Date 04/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1398473 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction; construction information; construction 
consultancy; building construction supervision; 
masonry; plastering; plumbing; roofing services; 
insulation services (building); demolition of buildings; 
rental of construction equipment; cleaning of 
buildings (interior); cleaning of buildings (exterior 
surface); window cleaning; disinfection; office 
machine and equipment installation, maintenance 
and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; installation, maintenance and repair of 
computers; maintenance and repair of timepieces 
and chronometric instruments; repair of locks.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment information; information relating to 
education; provision of recreational facilities; 
publication of books; book lending; motion picture 
production; videotape editing; photography services; 
organization of competitions (education or 
entertainment); organization and conducting of 
colloquiums; organization and conducting of 
conferences; organization and conducting of 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; electronic publication of books 
and journals online; electronic desktop publishing.

Class: 44 סוג: 44

Agricultural, horticultural and forestry services; 
medical services; skin care services (beauty and 
sanitary care); nursing homes; animal grooming 
services; gardening; landscape gardening services.

כ"ז סיון תשע"ט - 25630/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Royal/night blue C100 / M85 / Y35 / K30

A circle of royal/night blue color, circled in white and 
circled in royal/night blue in its exterior, in which a 
white arrow is inserted across, starting from 7:30 and 
pointing towards 1:30 (going from the bottom-left to 
the top right) crossing nine circles arranged in square 
(3*3); the arrow consists of 4 full white lines 
surpassing the 9 dots; The tip of the arrow is not 
white; the letters ACTED in uppercase letters appear 
on the right of the circle thus formed and extend over 
3 times the equivalent of the diameter of the main 
blue circle; The logo is on a transparent or white 
background

 Owners

Name: ACTED

Address: 33 rue Godot de Mauroy, F-75009 Paris, France

(France Association)

כ"ז סיון תשע"ט - 25730/06/2019



Trade Mark No. 304840 מספר סימן

Application Date 10/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1398505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen SONT Technologies Co., Ltd.

Address: Rm. 01 02 03, 7/F, No. 1, Daqian Industrial 
Area, Area 67,Xin'an St., Bao'an, Shenzhen City, 
Guangdong, People's Republic of China

(CHINA Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; optical data media; 
optical apparatus and instruments; couplers [data 
processing equipment]; transponders; measuring 
apparatus. 

כ"ז סיון תשע"ט - 25830/06/2019



Trade Mark No. 304857 מספר סימן

Application Date 27/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1398693 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acetates [chemicals], adhesives for industrial 
purposes, acids, acrylic resins, unprocessed acetic 
anhydride, acetone, acetylene, acetylene 
tetrachloride, acid proof chemical compositions, 
acidulated water for recharging batteries/acidulated 
water for recharging accumulators, additives, 
chemical, to drilling muds/chemical additives to 
drilling muds, agricultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasitic ides, 
bases [chemical preparations], chemical 
condensation preparations, chemicals for the 
manufacture of paints, chemicals for the manufacture 
of pigments, chemical preparations for scientific 
purposes, other than for medical or veterinary use, 
chrome salts, concrete-aeration chemicals, esters, 
flavonoids for industrial purposes [phenolic 
compounds], flocculants, formic aldehyde for 
chemical purposes, foundry binding substances, 
industrial chemicals, naphthalene, phenol for 
industrial purposes, plasticizers, plastics, 
unprocessed, polymer resins, unprocessed, sulfates, 
sulfonic acids, synthetic resins, unprocessed/artificial 
resins, unprocessed, tannin, tanning substances, 
tensio-active agents/surface-active chemical agents; 
all the above being environmentally friendly. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/11/2017, No. 40201723125Y 40201723125Y סינגפור, 23/11/2017, מספר

Class: 1 סוג: 1

כ"ז סיון תשע"ט - 25930/06/2019



 Owners

Name: BI-QEM Pte. Ltd.

Address: 7 Temasek Boulevard, #08-02B Suntec Tower 
One, Singapore 038987, Singapore

(Singapore Private 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

כ"ז סיון תשע"ט - 26030/06/2019



Trade Mark No. 304861 מספר סימן

Application Date 25/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1398732 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, firmware   e-commerce software 
enabling users to carry out commercial transactions 
by electronic means via a global computer network; 
application software for block chains; software for 
financial services and financial management; 
software for cloud computing; software for 
purchasing, selling, managing, paying, downloading, 
recording and administrating token funds; coded 
payment cards; magnetic and electronic identification 
cards for payments; software for e-commerce.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; insurance 
services; banking services; securities deposit 
services; financial management and investment 
management; advice on the raising of capital; credit 
card and debit card services; exchange operations; 
brokerage; monitoring, analysis and evaluation of 
transaction data in payment operations; issuance and 
redemption of tokens; processing of electronic 
payments; issuance and redemption of electronic 
vouchers and value units (tokens); financial clearing; 
asset management for electronic vouchers and value 
units (cyber wallets, e-wallets); financial services 
provided by electronic means.

Class: 42 סוג: 42

Software development services; programming 
services in the field of information technology in 
connection with software for e-commerce; 
programming in the field of software IT for financial 
services and financial management; programming in 
the field of software IT for Internet platforms; 
provision and rental of software; provision and rental 
of software for financial services and financial 
management; software design; design and 
development of electronic data security systems; 
computer programming services for electronic data 
security; design and development of electronic data 
recovery systems.

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

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

Switzerland, 25/04/2017, No. 704172 שוויץ, 25/04/2017, מספר 704172

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

כ"ז סיון תשע"ט - 26130/06/2019



 Owners

Name: Melonport AG

Address: lotenbach 7, CH-6318 Walchwil, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft )

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 26230/06/2019



Trade Mark No. 304862 מספר סימן

Application Date 26/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1398736 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Correspondence courses; editing and publication of 
illustrations, books, reviews, newspapers, periodicals, 
magazines, publications of all kinds and in all forms 
(other than for advertising purposes), including 
electronic and digital publications (other than 
advertising) of sound and/or visual media, multimedia 
carriers, (interactive discs, digital-audio CD-ROMs), 
multimedia programs (computer formatting of text 
and/or images, still or animated), games; editing of 
radio and television programs, audiovisual and 
multimedia programs (computer editing of texts 
and/or images, still or animated, and/or of musical or 
non musical sounds), for interactive use or non-
interactive use; production of news programs, of 
radio and television entertainment, of audiovisual and 
multimedia programs (computer editing of texts 
and/or of still or animated images, and/or of musical 
or non-musical sounds) for interactive or non-
interactive use; organization of shows; artistic 
production and rental of films and cassettes including 
video cassettes, and more generally all sound and/or 
visual media and multimedia carriers (interactive 
disks, digital-audio CD-ROMs); leisure services, 
namely arranging leisure events (entertainment); 
editing of videotapes, photographic reporting 
services; scriptwriting services; sound recording 
service (recording studio) and image recording 
service (filming); organization of competitions relating 
to education or entertainment; organization and 
conducting of colloquiums, conferences and 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of lotteries and 
other games of chance, gambling and prediction 
games, raffles, prize draws, scratch card games, 
betting games, prediction games; book lending; film 
production; rental of films, phonographic recordings, 
cinema projection apparatus and accessories, theater 
sets.

כ"ז סיון תשע"ט - 26330/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and gold

The terms 'EURO' and 'MILLIONS' and are written in 
red and gold letters over two lines; They are 
surrounded by an ellipse with seven gold balls

 Owners

Name: S.L.E. Services aux Loteries en Europe,  
Société coopérative à responsabilité limitée

Address: Avenue Herrnann Debroux 44-46, B-1160 
Bruxelles, Belgium

כ"ז סיון תשע"ט - 26430/06/2019



Trade Mark No. 304899 מספר סימן

Application Date 19/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1207422 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RIANLON CORPORATION

Address: No. 6, Huangshan Road, Teda Hangu Modern 
Industrial Park, Tianjin, People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; antioxidant; antistatic 
preparations, other than for household purposes; 
accelerator; flame retardants; chemical additives for 
oils; chemical additives to motor fuel; surface-active 
chemical agents; color additive, whitener; None of 
the aforesaid goods are used in the cosmetic 
industry.

כ"ז סיון תשע"ט - 26530/06/2019



CHILL CAN

Trade Mark No. 304990 מספר סימן

Application Date 03/05/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4029110 ארה"ב מספר: 4029110

Dated 20/09/2011 (Section 16) מיום 20/09/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.

Address: 1711 Langley Avenue, Irvine, California, 92614, 
U.S.A.

(California 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: 11 סוג: 11

Self-chilling beverage container containing a sealed 
heat exchange unit, included in class 11.

מיכל משקאות קירור עצמי הכולל יחידת החלפת חום אטומה; 
הנכלל בסוג 11.                                                         

כ"ז סיון תשע"ט - 26630/06/2019



LA GAZZETTA SPORTIVA

Trade Mark No. 305025 מספר סימן

Application Date 06/05/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 728075 איטליה מספר: 728075

Dated 16/06/1995 (Section 16) מיום 16/06/1995 (סעיף 16) 

 Owners

Name: LA GAZZETTA DELLO SPORT Società Editrice 
a r.l.

Address: Piazza Santa Maria delle Grazie, 1, 20123 
Milano, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspapers, magazines, columns of newspapers 
and magazines, books,  printed publications and 
publications; diaries; agendas.

עיתונים, מגזינים, טורים של עיתונים ומגזינים, ספרים, כתבי 
עת מודפסים וכתבי עת; יומנים; לוחות זמנים.                        
                                                                                 

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment; organization and 
management of shows, events and sports 
competitions.

שירותי חינוך ובידור; ארגון וניהול מופעים, אירועים ותחרויות 
ספורט.                                                                   

כ"ז סיון תשע"ט - 26730/06/2019



Trade Mark No. 305047 מספר סימן

Application Date 23/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399360 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5509893 ארה"ב מספר: 5509893

Dated 03/07/2018 (Section 16) מיום 03/07/2018 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

The element or elements for which protection is 
disclaimed  "NECK".

 Owners

Name: Taylor-Listug, Inc.

Address: 1980 Gillespie Way, El Cajon CA 92020, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments, namely, guitars.

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

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

U.S.A., 23/08/2017, No. 87580481 ארה"ב, 23/08/2017, מספר 87580481

Class: 15 סוג: 15

כ"ז סיון תשע"ט - 26830/06/2019



Trade Mark No. 305048 מספר סימן

Application Date 28/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399372 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARTESANIA MAC, S.A.

Address: Calle de Cervantes, 113, E-46620 Ayora 
(Valencia), Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; underwear for babies; 
outerwear for babies; children's shoes; headgear for 
children.

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

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

European Union, 07/09/2017, No. 017182593 האיחוד האירופי, 07/09/2017, מספר 017182593

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 26930/06/2019



Trade Mark No. 305053 מספר סימן

Application Date 27/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1399441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DA Creation Pte. Ltd.

Address: 176 Joo Chiat Road, #02-02, Singapore 
427447, Singapore

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; installation of computer software; computer 
software consultancy; updating of computer software; 
maintenance of computer software; rental of 
computer software; computer software 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)

Singapore, 11/08/2017, No. 40201715516X 40201715516X סינגפור, 11/08/2017, מספר

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 27030/06/2019



Trade Mark No. 305059 מספר סימן

Application Date 20/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399501 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Austin Powder Company

Address: 25800 Science Park Drive, Cleveland OH 
44122, U.S.A.

(Ohio, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Detonators.
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Trade Mark No. 305070 מספר סימן

Application Date 30/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399656 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nuheara IP Pty Ltd

Address: 190 Aberdeen St, NORTHBRIDGE WA 6003, 
Australia

(Western Australia, Australia)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images;  audio equipment and 
instruments; headphones; earphones (other than 
hearing aids  for the deaf); computer software used in 
intelligent hearing devices, intelligent noise
cancellation devices, intelligent hearing aid devices, 
intelligent audio devices and  intelligent measuring 
hearing devices; application software used in 
intelligent  hearing devices, intelligent noise 
cancellation devices, intelligent hearing aid
devices, intelligent audio devices and intelligent 
measuring hearing devices

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

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

Australia, 22/12/2017, No. 1896775 אוסטרליה, 22/12/2017, מספר 1896775

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 27230/06/2019



Trade Mark No. 305074 מספר סימן

Application Date 26/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399758 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wilson Therapeutics AB

Address: Kungsgatan 3, SE-111 43 STOCKHOLM, 
Sweden

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and substances; vaccines; 
sanitary preparations for medical use; dietetic 
preparations for medical use.

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

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

European Union, 21/03/2018, No. 017878415 האיחוד האירופי, 21/03/2018, מספר 017878415

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 305075 מספר סימן

Application Date 26/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399759 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wilson Therapeutics AB

Address: Kungsgatan 3, SE-111 43 STOCKHOLM, 
Sweden

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and substances; vaccines; 
sanitary preparations for medical use; dietetic 
preparations for medical use.

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

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

European Union, 22/03/2018, No. 017878275 האיחוד האירופי, 22/03/2018, מספר 017878275

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 27430/06/2019



Trade Mark No. 305076 מספר סימן

Application Date 26/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399760 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wilson Therapeutics AB

Address: Kungsgatan 3, SE-111 43 STOCKHOLM, 
Sweden

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and substances; vaccines; 
sanitary preparations for medical use; dietetic 
preparations for medical use.

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

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

European Union, 21/03/2018, No. 017878411 האיחוד האירופי, 21/03/2018, מספר 017878411

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 27530/06/2019



Trade Mark No. 305078 מספר סימן

Application Date 14/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vintage Wines SA

Address: Avenue des Bains 8, CH-1007 Lausanne, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; detective agency services; 
baby sitting; escorting in company (chaperoning), 
mediation services; marriage agency services, dating 
services; horoscope casting; undertaking services, 
crematorium services, organization of religious 
meetings; clothing rental.
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Trade Mark No. 305083 מספר סימן

Application Date 13/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1399847 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Mounting metallic materials; metallic linchpins; 
metallic flanges, metallic mounting blocks; metallic 
bushings; metal chains; metallic belts; metallic joints; 
metallic brake-clutches; metallic springs; abrasive 
metallic bands; welding metallic tapes; metallic band 
saw blades; bimetallic bands; carbon steels; metallic 
plates; metallic rolls.

Class: 7 סוג: 7

Machine parts and automatic machines parts; 
machine motors and automatic machine motors; 
joints and transmission systems for machines and 
automatic machines, shafts (machine parts); 
bushings (machine parts); cams (machine parts); 
belts (machine parts); circular blades (machine 
parts); blades (machine parts); mechanical teeth 
(machine parts); brake-clutches (machine parts); 
linear line (machine parts); engravers (machine 
parts); gears (machine parts); grinders (machine 
parts); gearboxes (machine parts); abrasive bands 
(machine parts); carters (machine parts); rolls 
(machine parts); welding plates (machine parts).

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of packing or wrapping 
machines and 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, 27/09/2017, No. 302017000108175 איטליה, 27/09/2017, מספר 302017000108175

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

כ"ז סיון תשע"ט - 27730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and blue.

 Owners

Name: CLAREN CUTTING SERVICE S.R.L.

Address: Via del Campo, 1, CALDERARA DI RENO 
(BO), Italy

(Italy Italian Limited Liability Company)

Class: 37 סוג: 37

כ"ז סיון תשע"ט - 27830/06/2019



Trade Mark No. 305090 מספר סימן

Application Date 08/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Zmotion Technology Co., Ltd.

Address: Room 508, Fifth Floor, ,Fengtai Building No. 2,, 
Yulv Road, Block No. 82,Xinan Street, Baoan Distri, 
Shenzhen City, Guangdong Province, People's Republic 
of China

(The People's Republic of China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Money counting and sorting machines; plotters; 
teaching apparatus; measuring apparatus; precision 
measuring apparatus, optical apparatus and 
instruments; control panels [electricity]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; solar batteries.

כ"ז סיון תשע"ט - 27930/06/2019



Trade Mark No. 305093 מספר סימן

Application Date 09/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1399921 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management consultancy; advisory 
services in the field of business organization; 
business evaluation; market research and analysis; 
business contact creation and maintenance 
(networking services); business intermediary services 
relating to the matching of entrepreneurs and 
scientists with investors for commercial purposes; 
business incubator services, namely, business 
planning, business management, marketing services 
and business start-up support for third parties for 
commercial purposes; preparation of business plans 
and projects; business advisory services relating to 
the use of inventions; strategic planning of business; 
business consultancy services relating to product 
development; business expertise; data processing.

Class: 42 סוג: 42

Calibration of instruments; chemical analysis; 
chemical research; research in the field of chemistry; 
industrial design; engineering services; scientific 
laboratories; rental of laboratory space; material 
testing; research in the field of materials science; 
research in the field of physics; electronic data 
storage; conducting technical project studies; quality 
control; design services relating to the publication of 
documents; technical research; research and 
development of new products for others; product 
development consultancy; design and development 
of computer hardware, computer peripherals and 
computer software; consultation services relating to 
physics; technical consultancy relating to product 
development; computer and information technology 
consultancy services; development of new 
technology for others; telecommunications 
technology consultancy; consultancy services relating 
to design; computer technology consultancy; 
consultancy in the field of computer hardware and 
software design and development; consultancy in the 
field of energy-saving; architectural consultancy; 
rental of instruments and equipment for scientific 
purposes; rental 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)

Latvia, 10/07/2017, No. M-17-892 M-17-892 לטביה, 10/07/2017, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 28030/06/2019



 Owners

Name: LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU 
FIZIKAS INSTITŪTS

Address: Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvia

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 28130/06/2019



Trade Mark No. 305130 מספר סימן

Application Date 05/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1400273 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN XING YING DA INDUSTRY CO., 
LTD.

Address: Room 1901, Lushan Building A,, No. 3023 
Chunfeng Road, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors [computer hardware];  weights; vernier 
caliper; network communication equipment; portable 
media players; sound pickups; microphones; 
microphone stands; headphones; filters 
[photography]; viewfinders, photographic; filters for 
ultraviolet rays, for photography; flashlights 
[photography]; lens hoods; flash-bulbs [photography]; 
shutter releases [photography]; cameras 
[photography]; close-up lenses; tripods for cameras; 
measuring instruments; audiovisual teaching 
apparatus; metronomes; materials for electricity 
mains [wires, cables]; video screens; alarms; 
chargers for electric batteries; batteries, electric; dog 
whistles.

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; turning apparatus for sheet 
music; keys for musical instruments; bow nuts for 
musical instruments; harp strings; tuning apparatus 
for musical instruments; plectrums; cases for musical 
instruments; music stand; stands for musical 
instruments.

Class: 28 סוג: 28

Ropes specially adapted for sports; machines for 
physical exercises; boxing gloves; storage box 
specially adapted for fishing; lures for hunting or 
fishing; fishing tackle; grip bands for rackets.
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Trade Mark No. 305140 מספר סימן

Application Date 09/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1104934 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Auxiliary fluids for use with abrasives; synthetic 
materials for absorbing oil; vulcanisation 
accelerators; acidulated water for recharging 
accumulators; aluminium acetate; acetate of 
cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic 
anhydride; bacteriological preparations for 
acetification; acetone; acetylene; acetylene 
tetrachloride; acid proof chemical compositions; 
acids; acidulated water for recharging batteries; 
acrylic resins, unprocessed; actinium; activated 
carbons; chemical additives for oils; additives, 
chemical, to drilling muds; additives, chemical, to 
fungicides; additives, chemical, to insecticides; 
additives, chemical, to motor fuel; detergent additives 
to gasoline [petrol]; adhesive preparations for 
surgical bandages; adhesives for billposting; 
adhesives for industrial purposes; adhesives for 
paperhanging; adhesives for wall tiles; gas 
propellents for aerosols; agar-agar; agglutinants for 
concrete; agricultural chemicals, except fungicides, 
weedkillers, herbicides, insecticides and 
parasiticides; manure for agriculture; albumen 
[animal or vegetable, raw material]; iodised albumen; 
malt albumen; albuminized paper; alcohol; ethyl 
alcohol; aldehydes; algarovilla [tanning material]; 
alginates [gelling and inflating preparations] other 
than for alimentary purposes; volatile alkali 
[ammonia] for industrial purposes; alkalies; alkaline 
iodides for industrial purposes; alkaline metals; salts 
of alkaline metals; alkaline-earth metals; alkaloids; 
chemical preparations for facilitating the alloying of 
metals; alum; alumina; aluminium alum; aluminium 
chloride; aluminium hydrate; aluminium iodide; 
aluminium silicate; americium; ammonia; ammonia 
alum; ammonia [volatile alkali] for industrial 
purposes; ammoniacal salts; ammonium aldehyde; 

כ"ז סיון תשע"ט - 28330/06/2019



ammonium salts; amyl acetate; amyl alcohol; 
chemical preparations for analyses in laboratories, 
other than for medical or veterinary purposes; 
anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen 
[raw material]; animal carbon; animal carbon 
preparations; animal charcoal; anti-boil preparations 
for engine coolants; antifreeze; anti-frothing solutions 
for accumulators; anti-frothing solutions for batteries; 
anti-incrustants; anti-knock substances for internal 
combustion engines; antimony; antimony oxide; 
antimony sulphide; anti-sprouting preparations for 
vegetables; antistatic preparations, other than for 
household purposes; anti-tarnishing chemicals for 
windows; antranilic acid; argon; lead arsenate; 
arsenic; arsenious acid; artificial resins, unprocessed; 
artificial sweeteners [chemical preparations]; soda 
ash; astatine;  fuel for atomic piles; automobile body 
fillers; bacterial preparations other than for medical 
and veterinary use; oenological bactericides 
[chemical preparations used in wine making]; 
bacteriological preparations other than for medical 
and veterinary use; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for 
making varnish; barium compounds; barium 
sulphate; baryta paper; barytes; bases [chemical 
preparations]; basic gallate of bismuth; bate for 
dressing skins; fixing baths [photography]; baths for 
galvanizing; toning baths [photography]; liquids for 
removing sulphates from batteries; salts for galvanic 
batteries; bauxite; beer preserving agents; beer-
clarifying and preserving agents; bentonite; benzene 
derivatives; methyl benzene; benzene-based acids; 
benzoic acid; benzoic sulphinide; methyl benzol; 
berkelium; bicarbonate of soda for chemical 
purposes; bichloride of tin; bichromate of potassium; 
bichromate of soda; foundry binding substances; 
biochemical catalysts; biological preparations, other 
than for medical or veterinary purposes; birdlime; 
bismuth nitrite for chemical purposes; lamp black for 
industrial purposes; fat-bleaching chemicals; oil-
bleaching chemicals; organic-bleaching chemicals; 
wax-bleaching chemicals; bleaching preparations 
[decolorants] for industrial purposes; blood charcoal; 
blueprint cloth; blueprint paper; bone charcoal; 
cement for boots; borax; boric acid for industrial 
purposes; brake fluid; brazing fluxes; brazing 
preparations; brickwork preservatives, except paints 
and oils; brightening chemicals color-[colour-] 
brightening chemicals for industrial purposes; 
bromine for chemical purposes; by-products of the 
processing of cereals for industrial purposes; 
caesium; calcined soda; calcium carbide; calcium 
cyanamide [fertilizer]; calcium salts; californium; 
camphor, for industrial purposes; car body fillers; 
carbide; carbolineum for the protection of plants; 
carbon; carbon black for industrial purposes; carbon 
for filters; carbon sulphide; carbon tetrachloride; 
carbonates; carbonic acid; carbonic hydrates; casein 
for industrial purposes; cassiopium [lutetium]; 
catalysts; catechu; caustic alkali; caustic soda for 
industrial purposes; caustics for industrial purposes; 
cellulose; unprocessed cellulose; cellulose 
derivatives [chemicals]; cellulose esters for industrial 
purposes; cellulose ethers for industrial purposes; 
cement for boots and shoes; cement for mending 
broken articles; cement for pneumatic tires [tyres]; 
cement [metallurgy]; oil cement [putty]; cement 
preservatives, except paints and oils; cement-
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waterproofing preparations, except paints; chemicals 
for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; industrial chemicals; 
chimney cleaners, chemical; China slip; chlorates; 
chlorides; chlorine; cholic acid; chromates; chrome 
alum; chrome salts; chromic acid; chromic salts; 
chromium oxide; cinematographic film, sensitized but 
not exposed; citric acid for industrial purposes; 
clarification preparations; China clay; expanded-clay 
for hydroponic plant growing [substrate]; chemical 
chimney cleaners; coal saving preparations; cobalt 
oxide for industrial purposes; collodion; color-
brightening chemicals for industrial purposes; salts 
for coloring metal; colour-brightening chemicals for 
industrial purposes; salts for colouring metal; 
combusting preparations [chemical additives to motor 
fuel]; compositions for the manufacture of 
phonograph records; compost; concrete 
preservatives, except paints and oils; concrete-
aeration chemicals; chemical condensation 
preparations; condensation-preventing chemicals; 
preparations for stimulating cooking for industrial 
purposes; coolants for vehicle engines; copper 
sulphate [vitriol]; corrosive preparations; cream of 
tartar, other than for pharmaceutical purposes; 
creosote for chemical purposes; crotonic aldehyde; 
cryogenic preparations; cultures of microorganisms 
other than for medical and veterinary use; curium; 
currying preparations for leather; currying 
preparations for skins; cyanides [prussiates]; 
solutions for cyanotyping; cymene; damp proofing 
preparations, except paints, for masonry; chemical 
preparations for decarbonising engines; decolorants 
for industrial purposes; defoliants; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
degumming preparations; dehydrating preparations 
for industrial purposes; detergent additives to petrol 
[gasoline]; detergents for use in manufacturing 
processes; photographic developers; dextrine size; 
diagnostic preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; diastase for industrial purposes; 
diatomaceous earth; diazo paper; potassium 
dioxalate; dioxide of hydrogen; titanium dioxide for 
industrial purposes; disincrustants; oil dispersants; 
petroleum dispersants; dispersions of plastics; 
distilled water; dolomite for industrial purposes; 
dressing and finishing preparations for textiles; 
leather-dressing chemicals; dressing, except oils, for 
skins; drilling muds; chemical additives to drilling 
muds; dry ice [carbon dioxide]; dysprosium; earth for 
growing; metal earths; rare earths; electrophoresis 
gels, other than for medical or veterinary purposes; 
emollients for industrial purposes; emulsifiers; 
photographic emulsions; chemical preparations, 
except pigments, for the manufacture of enamel; 
opacifiers for enamel; enamel-staining chemicals; 
engine-decarbonising chemicals; enzyme 
preparations for industrial purposes; enzymes for 
industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; 
erbium; esters; ethane; ethers; ethyl ether; europium; 
ion exchangers [chemicals]; fire extinguishing 
compositions; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; fatty acids; chemicals used in fermenting 
wine; ferments for chemical purposes; milk ferments 
for chemical purposes; fermium; ferrocyanides; 
ferrotype plates [photography]; fertilizers; fertilizing 
preparations; fillers for automobile bodies; fillers for 
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car bodies; tree cavity fillers [forestry]; sensitized 
films, unexposed; filtering materials [chemical 
preparations]; filtering materials [mineral substances]; 
filtering materials [unprocessed plastics]; filtering 
materials [vegetable substances]; ceramic materials 
in particulate form, for use as filtering media; filtering 
preparations for the beverages industry; must-fining 
preparation; wine finings; finishing preparations for 
use in the manufacture of steel; fireproofing 
preparations; fissionable chemical elements; 
fissionable material for nuclear energy; fixing 
solutions [photography]; flashlight preparations; 
flocculants; flour for industrial purposes; flower 
preservatives; flowers of sulphur for chemical 
purposes; power steering fluid; transmission fluid; 
brake fluids; fluids for hydraulic circuits; fluorine; 
fluorspar compounds; soldering fluxes; chemical 
substances for preserving foodstuffs; formic acid; 
formic aldehyde for chemical purposes; foundry 
molding [moulding] preparations; foundry sand; 
francium; glass frosting chemicals; hormones for 
hastening the ripening of fruit; fuel-saving 
preparations; fuller's earth for use in textile industry; 
fulling preparations; fulling preparations for use in 
textile industry; chemical additives to fungicides; 
gadolinium; gallic acid for the manufacture of ink; 
gallium; gallnuts; gallotannic acid; galvanizing baths; 
galvanizing preparations; gambier; gas purifying 
preparations; protective gases for welding; solidified 
gases for industrial purposes; detergent additives to 
gasoline; gelatine for industrial purposes; gelatine for 
photographic purposes; getters [chemically active 
substances]; opacifiers for glass; preparations for 
preventing the tarnishing of glass; water glass 
[soluble glass]; glass-frosting chemicals; glass-
staining chemicals; glaziers' putty; ceramic glazings; 
glucose for industrial purposes; glucosides; glue for 
industrial purposes; gluten [glue], other than for 
stationery or household purposes; glutinous tree-
banding preparations; glutinous tree-grafting 
preparations; glycerides; glycerine for industrial 
purposes; glycol; glycol ether; gold salts; grafting 
mastic for trees; grafting wax for trees; graphite for 
industrial purposes; grease-removing preparations for 
use in manufacturing processes; preparations for the 
separation of greases; plant growth regulating 
preparations; guano; gum arabic for industrial 
purposes; gum solvents; tragacanth gum for use in 
manufactures; gums [adhesives], other than for 
stationery or household purposes; metal hardening 
preparations; limestone hardening substances; heavy 
water; helium; holmium; horticulture chemicals, 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; humus; humus top dressing; hydrates; 
liquids for hydraulic circuits; hydrazine; 
hydrochlorates; hydrochloric acid; hydrofluoric acid; 
hydrogen; hydrogen peroxide; hypochlorite of soda; 
hyposulphites; leather-impregnating chemicals; 
textile-impregnating chemicals; compositions for 
repairing inner tubes of tires [tyres]; chemical 
additives to insecticides; iodic acid; iodine for 
chemical purposes; iodine for industrial purposes; 
iodised salts; ion exchangers [chemical 
preparations]; iron salts; isinglass other than for 
stationery, household or alimentary purposes; 
isotopes for industrial purposes; kainite; kaolin; 
ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lanthanum; 
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lead acetate; lead oxide; leather glues; mastic for 
leather; leather-renovating chemicals; leather-
waterproofing chemicals; lecithin [raw material]; 
preparations for preventing the tarnishing of lenses; 
lime acetate; lime carbonate; lime chloride; 
nitrogenous lime [manure]; liquids for removing 
sulphates from accumulators; starch-liquifying 
chemicals [ungluing agents]; lithia [lithium oxide]; 
lithium; litmus paper; loam; lutetium [cassiopium]; 
magnesite; magnesium carbonate; magnesium 
chloride; magnetic fluid for industrial purposes; 
manganate; manganese dioxide; mangrove bark for 
industrial purposes; masonry preservatives, except 
paints and oils; mastic for tires [tyres]; chemical 
preparations for smoking meat; meat tenderizers for 
industrial purposes; mercuric oxide; mercury; 
mercury salts; metal annealing preparations; metal 
tempering preparations; metalloids; methane; methyl 
ether; preparations of microorganisms other than for 
medical and veterinary use; chemical preparations to 
prevent mildew; mineral acids; moderating materials 
for nuclear reactors; moistening [wetting] 
preparations for use in bleaching; moistening 
[wetting] preparations for use in dyeing; moistening 
[wetting] preparations for use in the textile industry; 
foundry molding preparations; mold-release 
preparations; mordants for metals; chemical additives 
to motor fuel; foundry moulding preparations; mould-
release preparations; must-fining preparations; 
naphthalene; neodymium; neon; neptunium; toxic 
gas neutralizers; nitrate of uranium; nitrate paper; 
nitrates; nitric acid; nitric monoxide; nitrogen; 
nitrogenous fertilisers; nitrous oxide; gall nuts; oil-
purifying chemicals; oils for currying leather; oils for 
preparing leather in the course of manufacture; oils 
for tanning leather; oils for the preservation of food; 
oil-separating chemicals; oleic acid; olivine [chemical 
preparations]; opacifiers for enamel or glass; 
oxalates; oxalic acid; oxygen; chemical preparations 
for the manufacture of paints; palladious chlorides; 
paper pulp; diazo papers; peat [fertiliser]; peat pots 
for horticulture; pectin [photography]; perborate of 
soda; percarbonates; perchlorates; persulphates; 
persulphuric acid; phenol for industrial purposes; 
renovating preparations for phonograph records; 
phosphates [fertilisers]; phosphatides; phosphoric 
acid; phosphorus; photographic paper; photographic 
sensitizers; chemical preparations for use in 
photography; reducing agents for use in 
photography; photometric paper; photosensitive 
plates; picric acid; chemical preparations for the 
manufacture of pigments; plasticizers; plastics, 
unprocessed; plastisols; sensitized plates for offset 
printing; sensitized photographic plates; plutonium; 
polish removing substances; polonium; potash; 
potash water; potassium; potato flour for industrial 
purposes; potting soil; praseodymium; salts of 
precious metals for industrial purposes; preservatives 
for pharmaceutical preparations; preservatives for 
tiles, except paints and oils; salt for preserving, other 
than for foodstuffs; sensitized printing plates for 
offset; promethium; protactinium; protein [raw 
material]; prussiates; wood pulp; preparations for the 
purification of gas; purification preparations; water-
purifying chemicals; pyrogallic acid; pyroligneous acid 
[wood vinegar]; quebracho for industrial purposes; 
radiator flushing chemicals; radioactive elements for 
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scientific purposes; radium for scientific purposes; 
radon; salts from rare earth metals; reagent paper; 
chemical reagents other than for medical or 
veterinary purposes; refrigerants; refrigerating 
preparations; substances for removing polish; 
compositions for repairing tires; synthetic resins, 
unprocessed; rhenium; rock salt; roentgen films, 
sensitized but not exposed; rubber preservatives; 
rubidium; substances for preventing runs in 
stockings; saccharin; sal ammoniac; sal ammoniac 
spirits; salicylic acid; salpetre; salt, raw; saltpeter; 
salts [chemical preparations]; salts [fertilisers]; salts 
for coloring [colouring] metal; salts for galvanic cells; 
salts for industrial purposes; samarium; sauce for 
preparing tobacco; scale removing preparations, 
other than for household purposes; scandium; sea 
water for industrial purposes; seaweeds [fertilizers]; 
sebacic acid; seed preserving substances; selenium; 
self-toning paper [photography]; sensitized cloth for 
photography; sensitized paper; separating and 
unsticking [ungluing] preparations; cement for shoes; 
silicates; silicon; silicones; silver nitrate; silver salt 
solutions for silvering; ceramic compositions for 
sintering [granules and powders]; size for finishing 
and priming; sizing preparations; slag [fertilisers]; 
soap [metallic] for industrial purposes; sodium; 
sodium salts [chemical preparations]; water softening 
preparations; soil conditioning preparations; soldering 
chemicals; solvents for varnishes; soot for industrial 
or agricultural purposes; sorrel salt; spinel [chemical 
preparations]; spirits of salt; spirits of vinegar [dilute 
acetic acid]; enamel and glass-staining-chemicals; 
starch for industrial purposes; starch paste 
[adhesive], other than for stationery or household 
purposes; starch size [chemical preparations]; stearic 
acid; strontium; substrates for soil-free growing 
[agriculture]; sulphates; sulphides; sulphonic acids; 
sulphur; sulphuric acid; sulphuric ether; sulphurous 
acid; sumac for use in tanning; superphosphates 
[fertilisers]; surface-active chemical agents; talc 
[magnesium silicate]; tan; tannic acid; tannin; tanning 
substances; tan-wood; tapioca flour for industrial 
purposes; tartar other than for pharmaceutical 
purposes; tartaric acid; technetium; tellurium; tensio-
active agents; terbium; test paper, chemical; 
tetrachlorides; textile-brightening chemicals; textile-
waterproofing chemicals; thallium; thiocarbanilide; 
thorium; compositions for threading; thulium; tire 
repairing compositions; mastic for tires; titanite; 
toluene; toluol; toning salts [photography]; 
preparations of trace elements for plants; glutinous 
preparations for tree-banding; glutinous preparations 
for tree-grafting; tungstic acid; tyre repairing 
compositions; mastic for tyres; ungluing agents 
[chemical preparations for liquifying starch]; ungluing 
preparations; unsticking and separating preparations; 
uranium; uranium oxide; vine disease preventing 
chemicals; wood vinegar [pyroligneous acid]; vinic 
alcohol; viscose; vitriol; vulcanising preparations; 
adhesives for wallpaper; wallpaper removing 
preparations; water purifying chemicals; cement-
waterproofing chemicals, except paints; water-
softening preparations; welding chemicals; wetting 
preparations for use in bleaching; wetting 
preparations for use in dyeing; wetting preparations 
for use in the textile industry; chemical preparations 
for protection against wheat blight [smut]; chemical 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, navy, white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Navy: the basic element; blue: the basic 
element; white: basic element.

 Owners

Name: Public Joint Stock Company Gazprom neft

Address: Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST PETERSBURG, 
Russian Federation

(Russian Federation Public Joint Stock Company)

preparations to prevent wheat smut; witherite; wood 
alcohol; preparations of the distillation of wood 
alcohol; tan wood; xenon; x-ray films, sensitized but 
not exposed; ytterbium; yttrium; zirconia.

Class: 4 סוג: 4

Additives, non-chemical, to motor-fuel; alcohol [fuel]; 
anthracite; grease for arms [weapons]; beeswax; 
belting wax; grease for belts; non-slipping 
preparations for belts; benzene; benzine; benzol; 
bone oil for industrial purposes; grease for boots; 
combustible briquettes; wood briquettes; candles; 
perfumed candles; carburants; carnauba wax; castor 
oil for technical purposes; ceresine; charcoal [fuel]; 
christmas tree candles; coal; coal briquettes; coal 
dust [fuel]; coal naphtha; coal tar oil; coke; 
combustible oil; cutting fluids; diesel oil; dust binding 
compositions for sweeping; dust laying compositions; 
dust removing preparations; electrical energy; 
petroleum ether; firelighters; firewood; fish oil, not 
edible; fuel; fuel gas; vaporized fuel mixtures; fuel oil; 
fuel with an alcoholic base; gas for lighting; gas oil; 
producer gas; solidified gas [fuel]; gasoline; 
lubricating graphite; grease for leather; grease for 
shoes; illuminating grease; illuminating wax; 
industrial grease; industrial oil; industrial wax; 
kerosene; lamp wicks; lanolin; preservatives for 
leather [oils and greases]; lighting fuel; paper spills 
for lighting; wood spills for lighting; lignite; ligroin; 
lubricants; lubricating grease; lubricating oil; mazut; 
methylated spirit; mineral fuel; moistening oil; motor 
fuel; motor oil; naphtha; nightlights [candles]; oil for 
the preservation of leather; oil for the preservation of 
masonry; oil-gas; oils for paints; oils for releasing 
form work [building]; oleine; ozocerite [ozokerite]; 
paraffin; blocks of peat [fuel]; peat briquettes [fuel]; 
peat [fuel]; petrol; petroleum jelly for industrial 
purposes; petroleum, raw or refined; rape oil for 
industrial purposes; solidified gases [fuel]; soya bean 
oil preparations for non-stick treatment of cooking 
utensils; stearine; sunflower oil for industrial 
purposes; tallow; tapers; textile oil; wax [raw 
material]; wicks for candles; wool grease; xylene; 
xylol.
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IBI

Trade Mark No. 305188 מספר סימן

Application Date 08/05/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk LLC

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035, 
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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

hard disk drives; network attached hard disk drives; 
magnetic disk drives; computer memories; external 
hard disk drives; external solid-state drives. all 
included in class 9.

התקני כוננים קשיחים; כונני דיסק קשיח מחוברים לרשת; כונני 
דיסקים מגנטיים; זיכרונות מחשב; כונני דיסק קשיח חיצוניים; 
כונני מצב מוצק חיצוני. הנכללים כולם בסוג 9.                       
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Trade Mark No. 305231 מספר סימן

Application Date 27/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1400538 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; bookbinding material; photos; 
stationery; instructional and teaching material (except 
apparatus); manuals; printed correspondence course 
materials; books.

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching, training and courses; organizing 
educational activities; organizing conferences and 
congresses; lending and hiring of books and 
magazines; publishing and editing of books, 
newspapers and magazines.

Class: 44 סוג: 44

Psychological counseling; massage; aromatherapy 
and physiotherapy services.

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

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

Benelux, 05/12/2017, No. 1365871 בנלוקס, 05/12/2017, מספר 1365871

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and several shades of blue.

 Owners

Name: Jan Janssen

Address: Jean Van der Elstplein 20, B-1180 Ukkel, 
Belgium

כ"ז סיון תשע"ט - 29230/06/2019



Trade Mark No. 305251 מספר סימן

Application Date 30/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1400819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IVO-KERMARTIN GMBH

Address: Wingetackerstrasse 16, CH-8523 Hagenbuch, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hardware and software for vehicles; Lidar, radar, 
laser devices.

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

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

Switzerland, 30/06/2017, No. 710129 שוויץ, 30/06/2017, מספר 710129

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 305255 מספר סימן

Application Date 31/08/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1400839 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Soulmade Property GmbH + Co. KG

Address: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald, Germany

(DE Limited Partnership in which, typically, the sole 
general partner is a limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel, boarding house, motel services; café, 
restaurant, bar and café services; food and drink 
catering; rental of exhibition spaces, conference 
facilities, temporary office spaces, event spaces and 
meeting rooms; arranging and rental of holiday 
homes, tourist homes and holiday apartments; room 
and hotel reservations; accommodation bureau 
services; spa hotels and wellness hotels.

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

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

Germany, 02/03/2017, No. 30 2017 102 116 גרמניה, 02/03/2017, מספר 116 102 2017 30

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 305274 מספר סימן

Application Date 19/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1401089 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302017113503 גרמניה מספר: 302017113503

Dated 29/12/2017 (Section 16) מיום 29/12/2017 (סעיף 16) 

Germany No. 30201710636 גרמניה מספר: 30201710636

Dated 19/10/2017 (Section 16) מיום 19/10/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the packaging industry, filling machines 
and capping machines.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, stationery and goods made of 
cardboard, namely, folding boxes, folding box blanks, 
cardboard box inlays, cardboard box inserts, package 
inserts, packaging of paper, cardboard, light 
corrugated cardboard, also sealed or combined with 
plastic and/or metallised sheets; packaging materials 
made of plastics; packaging foil made of plastics; 
adhesive plastic foils for packaging purposes.

Class: 42 סוג: 42

Services of a designer; development of packagings, 
folding boxes, folding box blanks, cardboard inlays, 
cardboard inserts and package inserts for third 
persons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/10/2017, No. 30 2017 110 636 גרמניה, 19/10/2017, מספר 636 110 2017 30

Class: 7 סוג: 7

Machines for the packaging industry, filling machines 
and capping machines

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, stationary and goods made of 
cardboard, namely, folding boxes, folding box blanks, 
cardboard box inlays, cardboard box inserts, package 
inserts; packaging of paper, cardboard, light 
corrugated cardboard, also sealed or combined with 
plastic and/or metallised sheets
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 Owners

Name: Edelmann GmbH

Address: Steinheimer Str. 45, 89518 Heidenheim, 
Germany

(Germany GmbH)

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

Germany, 29/12/2017, No. 30 2017 113 503 גרמניה, 29/12/2017, מספר 503 113 2017 30

Class: 16 סוג: 16

Packaging materials made of plastics; packaging foil 
made of plastics; adhesive plastic foils for packaging 
purposes

Class: 42 סוג: 42

Services of a designer; development of packagings, 
folding boxes, folding box blanks cardboard box 
inlays, cardboard box inserts and package inserts for 
third persons
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Trade Mark No. 305303 מספר סימן

Application Date 19/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0817352 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Address: 40, rue Carnot, F-51160 MAREUIL-SUR-AY, 
France

(FRANCE SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and carbonated waters, non-alcoholic 
beverages and preparations for making beverages, 
(excluding those made with coffee, tea or cocoa and 
milk beverages), fruit beverages and fruit juices, 
syrups.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer).
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Trade Mark No. 305360 מספר סימן

Application Date 14/05/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark orange, orange, light orange, black, white

הסימן מוגבל לצבעים כתום כהה, כתום, כתום בהיר, שחור, 
לבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: JSC GRINDEKS

Address: Riga, LV-1057, Latvia

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

Chemicals  and substances used in manufacturing of 
synthetic hormones including oxytocin  ; all included 
in Class 1. 

כימיקלים  וחומרים המשמשים   בייצור של הורמונים 
מלאכותיים הכוללים  אוקסיטוצין; הנכללים כולם בסוג 1.         

                                  

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, synthetic hormones and 
medicines including oxytocin as an active ingredient; 
all included in Class 5.

פרמצבטיקה, דהיינו, הורמונים מלאכותיים ותרופות הכוללים 
אוקסיטוצין כמרכיב פעיל;; הנכללים כולם בסוג 5.                   
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Trade Mark No. 305484 מספר סימן

Application Date 11/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1401893 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4996094 ארה"ב מספר: 4996094

Dated 12/07/2016 (Section 16) מיום 12/07/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: WeWork Companies Inc.

Address: 115 West 18th Street, NEW YORK NY 10011, 
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: 36 סוג: 36

Leasing of office space; leasing of real estate; rental 
of office space.
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TDK

Trade Mark No. 305623 מספר סימן

Application Date 24/05/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical engineering and/or electronic devices for 
the telecommunications, automotive electronics and 
industrial and/or consumer electronics industries; 
electric/electronic parts; electric/electronic devices; 
electric/electronic components; electric/electronic 
materials; electric/electronic passive components; 
ceramic components; microwave ceramics; 
capacitors; ceramic capacitors; multilayer ceramic 
capacitors; electric double-layer capacitors; reactors; 
power factor controllers; assembled elements 
composed of capacitors; EMC (electromagnetic 
compatibility) components; ferrite beads; ceramic 
beads; chip beads; electrical/electronic filters; filters 
for electrical signals; filters to control signal 
frequencies; filters for radio interference suppression; 
EMC (electromagnetic compatibility) filters; 3-terminal 
filters; common mode filters; chokes; choke coils; 
common mode choke coils; noise absorber; power 
line chokes; differential mode choke coils; peaking 
coils; molded coils; transponder coils; varistors; 
arresters; clamp filters (ferrite core with case); 
ferrites; ferrite materials; ferrite cores; dielectric 
filters; ceramic filters; piezoelectric filters; ferrite 
beads filters; noise filters; inductors; coils; 
transformers; electrical/electronic transformers; pulse 
transformers; current transformers; noise 
suppressing sheets; magnetic sheets; electro-
magnetic absorbing and shielding materials; micro 
wave absorbers; electromagnetic absorbers; radio 
wave absorbers; high frequency magnetic 
substances; anechoic chambers; equipment/devices 
for EMC (electro magnetic compatibility) test system, 
sold individually or in units; sensors; 
electric/electronic sensors; angular rate 
measurement sensors; angle measurement sensors; 
pressure measurement sensors; current 
measurement sensors; distance measurement 
sensors; position measurement sensor; torque 
measurement sensor; temperature measurement 
sensors; thermistors; NTC (negative temperature 
coefficient) thermistors; PTC (positive temperature 
coefficient) thermistors; temperature responsive reed 
switches; humidity sensors; surface potential 
sensors; gear tooth sensors; gear tooth sensors for 
angle sensing; gear tooth sensors for speed sensing; 
mechanical sensors; toner concentration/residual 
volume sensors; powder level sensors; door 
open/shut sensors; switches for door latch; 
electromagnetic sensors; actuators; plungers; 
plungers[part of machines]; mechanical drive 
components; nebulizers; nebulizer units; ultrasonic 
nebulizer units; humidifier for mist generation system; 
pumps; piezoelectric components; piezoelectric 
products; piezoelectric ceramic filters; resonators; 
resonant circuits; ceramic resonators; sounding 

מתקני הנדסת חשמל ו/או מתקנים חשמליים לתעשיות 
הטלקומוניקציה, האלקטרוניקה הממונעת והאלקטרוניקה 

התעשייתית ו/או לצרכן; חלקים חשמליים/אלקטרוניים; מתקנים 
חשמליים/אלקטרוניים; רכיבים חשמליים/אלקטרוניים; חומרים 
חשמליים/אלקטרוניים; רכיבים פסיביים חשמליים/אלקטרוניים; 
רכיבים קרמיים; קרמיקה למיקרוגלים; קבלים; קבלים קרמיים; 
קבלים קרמיים רב שכבתיים; קבלים חשמליים דו שכבתיים; 
ריאקטורים; בקרי פקטור זרם; אלמנטים מחוברים הבנויים 
מקבלים; רכיבים של תאימות אלקטרומגנטית; חרוזי פריט; 

חרוזים קרמיים; חרוזי שבבים; מסננים חשמליים/אלקטרוניים; 
מסננים לאותות חשמליים; מסננים לבקרה על תדרי אותות; 

מסננים להשתקת הפרעות רדיו; מסנני תאימות 
אלקטרומגנטית; מסננים תלת מסופיים; מסנני אופן משותף; 

משנקים; סלילי משנק; סלילי משנק לאופן משותף; סופגי רעש; 
משנקים לקווי חשמל; סלילי משנק לאופן דיפרנציאלי; סלילי 
פיקינג; סלילים מעוצבים בתבנית; סלילי טרנספונדר; מגני 

נחשולי מתח; ארסטרים; מסנני צבת (ליבת פריט עם קופסה); 
פריטים; חומרי פריט; ליבות פריט; מסננים מבודדים; מסננים 
קרמיים; מסננים פיזואלקטריים; מסנני חרוזי פריט; מסנני רעש; 
סלילי השראה; סלילים; שנאים; שנאים חשמליים/אלקטרוניים; 

שנאי דופק; שנאי זרם; יריעות חוסמות רעשים; יריעות 
מגנטיות; חומרים אלקטרו מגנטיים מגנים וסופגים; סופגי גלי 
מיקרו; סופגים אלקטרומגנטיים; סופגי גלי רדיו; חומרים 
מגנטיים של תדר גבוה; תאי קול ברמת הדהוד נמוכה; 

ציוד/מתקנים למערכת בדיקה של תאימות אלקטרומגנטית 
הנמכרת בבודדים או ביחידות; חיישנים; חיישנים 

חשמליים/אלקטרוניים; חיישנים למדידת מהירות זוויתית; 
חיישנים למדידת זוויות; חיישנים למדידת לחץ; חיישנים 
למדידת זרם; חיישנים למדידת מרחק; חיישנים למדידת 

פוזיציה; חיישנים למדידת מומנט הפיתול; חיישנים למדידת 
טמפרטורה; תרמיסטורים; תרמיסטורים מסוג מקדם 

טמפרטורה שלילי; תרמיסטורים מסוג מקדם טמפרטורה חיובי; 
מתגי ריד המגיבים לטמפרטורה; חיישני לחות; חיישני 

פוטנציאל שטח; חיישני גלגלי שיניים; חיישני גלגלי שיניים 
לחישת זוויות; חיישני גלגלי שיניים לחישת מהירות; חיישנים 
מכניים; חיישנים לנפח ריכוז/שארית של טונר; חיישנים לגובה 
אבקה; חיישנים לפתיחת/סגירת דלתות; מתגים למנעולי 
דלתות; חיישנים אלקטרומגנטיים; מנגנוני גישה; טובלנים; 
טובלנים [חלקי מכונות]; רכיבי נהיגה מכניים; נבולייזרים; 
יחידות נבולייזר; יחידות נבולייזר על קוליות; מכשיר אדים 
למערכת מחוללת ערפל; משאבות; רכיבים פיזואלקטריים; 
מוצרים פיזואלקטריים; מסננים קרמיים פיזואלקטריים; 

רזונטורים; מעגלי תהודה; רזונטורים קרמיים; גופי תהודה; 
רסיברים פיזואלקטריים; זמזמים פיזואלקטריים; זמזמים 
אלקטרומגנטיים; מנגנוני גישה פיזואלקטריים; רזונטורים 

מגנטוסטריקטיביים; דסקרימינטורים; דסקרימינטורים קרמיים; 
ראשי הדפסה תרמיים; ראשים תרמיים בשכבה דקה; ראשי 
הקלטה/שכפול; ראשים מגנטיים; ראשים מגנטיים בשכבה 

דקה; בקרי זיכרון; בקרי זיכרון בלתי נדיפים; בקרי זיכרון הבזק; 
בקרי זיכרון הבזק מסוג ״לא גם״; זיכרון הבזק; כרטיסי זיכרון; 
כרטיסי זיכרון הבזק; זיכרון בלתי נדיף; כרטיסי זיכרון בלתי 
נדיפים; כרטיסי הבזק קומפקטיים; כרטיסי הבזק קומפקטיים 

ליישומים תעשייתיים; כונן שבבי; כונן שבבי ליישומים 
תעשייתיים; מתקני מוליך למחצה; זיכרונות מוליך למחצה; 
מתאמים לכרטיסי זיכרון; צגים; צגים אורגניים פולטי אור; 

כ"ז סיון תשע"ט - 30030/06/2019



bodies; piezoelectric receivers; piezoelectric buzzers; 
electromagnetic buzzers; piezoelectric actuators; 
magnetostrictive resonators; discriminators; ceramic 
discriminators; thermal print heads; thin film thermal 
heads; recording/reproducing heads; magnetic 
heads; thin film magnetic heads; memory controllers; 
non-volatile memory controllers; flash memory 
controllers; NAND flash memory controllers; flash 
memory; memory cards; flash memory cards; non-
volatile memory; non-volatile memory cards; CF 
(compact flash) cards; CF (compact flash) card for 
industrial applications; SSD (solid state drive); SSD 
(solid state drive) for industrial applications; 
semiconductor devices; semiconductor memories; 
memory card adopters; displays; organic light 
emitting displays; light emitting diodes; organic light 
emitting diodes; RF(radio frequency) components; 
antennas; ceramic patch antennas; ceramic chip 
antennas; multilayer chip antennas; band pass filters; 
dielectric band pass filters; circulators; circulators for 
base stations; isolators; isolators for base stations; 
multiplexers; diplexers; multilayer diplexers; 
triplexers; multilayer band pass filters; thin-Film band 
pass filters; phase shifters; multilayer phase shifters; 
delay lines; strip lines; low pass filters; multilayer low 
pass filters; high pass filters; multilayer high pass 
filters; baluns; balun transformers; multilayer balun 
transformers; thin film balun transformers; couplers; 
directional couplers; multilayer directional couplers; 
LAN (local area network) components; wireless LAN 
(local area network) modules; devices for wireless 
radio transmission; wireless telephony apparatus; 
electric/electronic resisters; double balance mixers; 
terminators; transducers; accelerometers; electrodes; 
magnets; ferrite magnets; plastic bonded magnets; 
rubber bonded magnets; magnets sheets; magnetic 
cores; magnetic materials; power supplies; AC 
(alternate current) input power supplies; DC (direct 
current) to DC (direct current) converters; DC (direct 
current) to AC (alternate current) inverters; switching 
power supplies; UPS (uninterruptible power 
systems); solar cells; film solar cells; inverters; 
inverter ballasts; fluorescent lamp ballast for electric 
lights; converters; factory automation systems; wafer 
processing equipment; semiconductor manufacturing 
equipment; FOUP Load Port (station for supporting a 
semiconductor wafer transporting container where 
the cover of the transporting container is separated 
or separable from the transporting container); flip 
chip mounting machine; flip chip dispensers; 
component inserting machines; bulk feeding 
machines; components sequencing machines; laser 
marking systems; chip component mounting 
machines; blades [part of machines]; IC (integrated 
circuits); circuit boards; IC (integrated circuits) 
boards; batteries; ITO (Indium-Tin-Oxide) film; 
Conductive Film; ITO Transparent Conductive Film; 
ITO (Indium-Tin-Oxide) plates; Conductive plates; 
ITO Transparent Conductive plates; blank magnetic 
tapes; blank magnetic discs; blank magnetic optical 
disks; blank optical disks; SAW (Surface Acoustic 
Wave) components; SAW (Surface Acoustic Wave) 
filters; SAW (Surface Acoustic Wave) resonators; 
duplexers; RF (radio frequency) modules; SAW 
(surface acoustic wave) modules; SAW (surface 
acoustic wave) fronted modules; diodes; arrestors; 
surge arrestors; surge voltage arrestors; ceramic 

דיודות פולטות אור; דיודות אורגניות פולטות אור; רכיבים של 
תדרי רדיו; אנטנות; אנטנות טלאי קרמיות; אנטנות שבב 
קרמיות; אנטנות שבב רב שכבתיות; מסננים מעבירי פס; 
מסננים מעבירי פס מבודדים; סירקולטורים; סירקולטורים 
לתחנות בסיס; איזולטורים; איזולטורים לתחנות בסיס; 

מרבבים; דיפלקסרים; דיפלקסרים רב שכבתיים; טריפלקסרים; 
מסננים מעבירי פס רב שכבתיים; מסננים מעבירי פס בשכבה 
דקה; פייז שיפטרים; פייז שיפטרים רב שכבתיים; קווי השהיה; 
סטריפליינים; מסננים מעבירי פס נמוך; מסננים מעבירי פס 
נמוך רב שכבתיים; מסננים מעבירי פס גבוה; מסננים מעבירי 
פס גבוה רב שכבתיים; שנאי איזון; שנאי איזון רב שכבתיים; 
שנאי איזון בשכבה דקה; מצמדים; מצמדים כיווניים; מצמדים 
כיווניים רב שכבתיים; רכיבי רשת תקשורת מקומית; מודולים 
של רשת תקשורת מקומית אלחוטית; מתקנים לשידור רדיו 

אלחוטי; התקן לטלפוניה אלחוטית; נגדים 
חשמליים/אלקטרוניים; מיקסר באלאנס כפול; טרמינטורים; 
מתמרים; מדי תאוצה; אלקטרודות; מגנטים; מגנטי פריט; 

מגנטים מצופים פלסטיק; מגנטים מצופים גומי; יריעות מגנט; 
ליבות מגנטיות; חומרים מגנטיים; ספקי כוח; ספקי כוח בזרם 
חילופין; ממירי (קונברטורים) זרם ישר לזרם ישר; ממירי 
(אינברטורים) זרם ישר לזרם חילופין; ספקי כוח ממותגים; 
אל-פסק; תאים סולריים; תאים סולריים דקים; ממירים; 
משנקים; משנקים לנורות פלואורסנט לאורות חשמליים; 

ממירים; מערכות אוטומציה למפעלים; ציוד לעיבוד פרוסות 
סיליקון; ציוד לייצור מוליכים למחצה; פתחה של פוד אוניברסלי 
עם פתח קדמי (תחנה לתמיכה במיכל להעברת פרוסות סיליקון 
של מוליך למחצה, שבו כיסוי מיכל ההעברה מופרד או ניתן 
להפרדה ממיכל ההעברה); מכונות להרכבת פליפ צ׳יפ; 

מנפקים של פליפ צ׳יפ; מכונות להכנסת רכיבים; מכונות להזנה 
בנפח גדול; מכונות לסידור רכיבים; מערכות לסימון בלייזר; 
מכונות להרכבת רכיבי צ׳יפים; להבים [חלקי מכונות]; מעגלים 

משולבים; מעגלים מודפסים; לוחות למעגלים משולבים; 
סוללות; שכבת תחמוצת אינדיום ובדיל; ציפוי מוליך; שכבת 
תחמוצת אינדיום ובדיל מוליכה שקופה; פלטות תחמוצת 

אינדיום ובדיל; פלטות מוליכות; פלטות תחמוצת אינדיום ובדיל 
מוליכות שקופות; סלילים מגנטיים ריקים; דיסקים מגנטיים 
ריקים; דיסקים אופטיים מגנטיים ריקים; דיסקים אופטיים 

ריקים; רכיבים של גלים אקוסטיים על פני השטח; מסננים של 
גלים אקוסטיים על פני השטח; רזונטורים של גלים אקוסטיים 
על פני השטח; דופלקסרים; מודולים של תדרי רדיו; מודולים 
של גלים אקוסטיים על פני השטח; מודולים של קצה קדמי; 
דיודות; מגיני ברק; מגיני נחשולי מתח; רכיבי מתגים קרמיים; 
רכיבי חימום קרמיים; קונטקטורים לזרם גבוה; מרווח ניצוץ 
למיתוג; מסנני המרה; קבלי כוח; קבלי טנטלום שבב; קבלי 

אלומיניום אלקטרוליטיים; קבלי אולטרה; רכיבי פריט 
אינדוקטיביים; קבלי פילם; קבלי שבב פולימר; אביזרים 

לפריטים; נגדים אינדוקטיביים בטכנולוגיית השמה משטחית; 
נגדי כוח אינדוקטיביים בטכנולוגיית השמה משטחית; סלילים 
חוזרים; מסננים לחדרים מוגנים; רכיבי מעבר עבור תאימות 
אלקטרומגנטית; מגיני נחשול מתח תחמוצת מתכת; מוליכים 
למחצה קרמיים; מסננים מעבירי פס לגלי מיקרו; רזונטור גלי 

מיקרו; רכיבים קרמיים של גלי מיקרו; מסננים קרמיים מבודדים; 
מודולים תדר גבוה; מודולים גלי מיקרו; מודולים קרמיים בחום 

נמוך; רכיבים של גלי שטח; רכיבים של גלי עצמת שמע; 
חומרים מבודדים; חומרים לאלקטרודות; רכיבי גל אקוסטי 

בתפזורת; רכיבי שכבת גל אקוסטי בתפזורת; רכיבי מערכות 
אלקטרו-מכניות מיקרו; חיישנים של מערכות אלקטרו-מכניות 
מיקרו; מיקרופונים של מערכות אלקטרו-מכניות מיקרו; מודולים 

של מעגלים חשמליים; התקנים רב שכבתיים בתדר גבוה; 
רכיבים של פריקת חשמל סטטי; רכיבים של מניעת התנגדות 
אלקטרו מגנטית; רכיבים אופטיים; מעגלי אור מישור; תת מכלל 
אופטי למשדר; תת מכלל אופטי למקלט; חיישנים אופטיים; 
חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; מנחתים [התקנים 

להקטנת משרעת אות] אופטיים; מצמדיס אופטיים; מפצלים 
אופטיים; מסננים אופטיים; מתגים אופטיים; מבודדים אופטיים; 
סירקולטורים אופטיים; אפננים אופטיים; מחברים אופטיים; 
מרבבי נתונים אופטיים; נוטלי ריבוב אופטיים; משדרים- 
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switching components; ceramic heating components; 
high-voltage contactors; switching spark gaps; 
conversion filters; power capacitors; tantalum chip 
capacitors; aluminum electrolytic capacitors; ultra 
capacitors; inductive ferrite components; film 
capacitors; polymer chip capacitors; accessories for 
ferrites; SMT (surface mount technology) inductive 
resistors; SMT (surface mount technology) power 
inductive resistors; repeating coils; filters for shielded 
rooms; EMC (electro magnetic compatibility) 
feedthrough components; metal oxide varistors; 
ceramic semiconductors; microwave band pass 
filters; microwave resonators; microwave ceramic 
components; dielectric ceramic filters; high-frequency 
modules; microwave modules; LTCC (low-
temperature co-fired ceramics) modules; surface 
wave components; volume wave components; 
dielectric materials; materials for electrodes; BAW 
(bulk acoustic wave) components; FBAR (film bulk 
acoustic wave)components; MEMS (micro electro 
mechanical Systems) components; MEMS (micro 
electro mechanical systems) sensors; MEMS (micro 
electro mechanical systems) microphones; electronic 
circuit modules; H-ML (high-frequency multilayer) 
devices; ESD (electro-static discharge) components; 
EMI (electro-magnetic interference) components; 
optical components; PLC (planar lightwave circuits); 
TOSA (transmitter optical subassembly); ROSA 
(receiver optical subassembly); optical sensors; 
visible radiant optical sensors; optical attenuators; 
optical couplers; optical splitters; optical filters; optical 
switches; optical isolators; optical circulators; optical 
modulators; optical connectors; optical multiplexers; 
optical demultiplexers; optical transceivers; photo 
diodes; optical sensor modules; visible radiant optical 
sensor modules; optical attenuator modules; optical 
coupler modules; optical splitter modules; optical filter 
modules; optical switch modules; optical isolator 
modules; optical circulator modules; faraday rotator 
modules; optical modulator modules; optical 
connector modules; optical multiplexer modules; 
optical demultiplexer modules; optical transceiver 
modules; photo diode modules; optical sensor 
assemblies; visible radiant optical sensor assemblies; 
optical attenuator assemblies; optical coupler 
assemblies; optical splitter assemblies; optical filter 
assemblies; optical switch assemblies; optical 
isolator assemblies; optical circulator assemblies; 
faraday rotator assemblies; optical modulator 
assemblies; optical connector assemblies; optical 
multiplexer assemblies; optical demultiplexer 
assemblies; optical transceiver assemblies; photo 
diode assemblies; transmitter optical sub assemblies; 
receiver optical sub assemblies; faraday rotators; 
piezoelectric devices; multilayer varistors; multilayer 
NTC (negative temperature coefficient) thermistors; 
Magnetic heads and parts and components thereof, 
including, head sliders, head gimbal assemblies 
(HGA), head arm assemblies (HAA), head stack 
assemblies (HSA), and/or head coil assemblies
(HCA); Magnetic sensors; magnetic encoders; 
magnetic scale; thin-Film Actuators; Thermal heads; 
VTR heads; Tape heads; Finger Navigation module; 
lightpeak; motors; spindle motors; voice coil motors; 
disk drives for computers; optical data media; disk 
drive components; electronic integrated circuits; 
semiconductor chips; semiconductors; MRAM 

מקלטים אופטיים; פוטו-דיודות; מודולים של חיישנים אופטיים; 
מודולים של חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; מודולים של 
מנחתים [התקנים להקטנת משרעת אות] אופטיים; מודולים של 
מצמדים אופטיים; מודולים של מפצלים אופטיים; מודולים של 
מסננים אופטיים; מודולים של מתגים אופטיים; מודולים של 

מבודדים אופטיים; מודולים של סירקולטורים אופטיים; מודולים 
של מסובבי פאראדיי; מודולים של אפננים אופטיים; מודולים של 
מחברים אופטיים; מודולים של מרבבי נתונים אופטיים; מודולים 

של נוטלי ריבוב אופטיים; מודולים של משדרים-מקלטים 
אופטיים; מודולים של פוטו-דיודות; מכללים של חיישנים 

אופטיים; מכללים של חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; 
מכללים של מנחתים [התקנים להקטנת משרעת אות] אופטיים; 
מכללים של מצמדים אופטיים; מכללים של מפצלים אופטיים; 
מכללים של מסננים אופטיים; מכללים של מתגים אופטיים; 
מכללים של מבודדים אופטיים; מכללים של סירקולטורים 

אופטיים; מכללים של מסובבי פאראדיי; מכללים של אפננים 
אופטיים; מכללים של מחברים אופטיים; מכללים של מרבבי 

נתונים אופטיים; מכללים של נוטלי ריבוב אופטיים; מכללים של 
משדרים-מקלטים אופטיים; מכללים של פוטו-דיודות; תתי מכלל 

אופטיים למשדר; תתי מכלל אופטיים למקלט; מסובבי 
פאראדיי; מתקנים פיזואלקטריים; מגיני נחשולי מתח רב 

שכבתיים; תרמיסטורים רב שכבתיים מסוג מקדם טמפרטורה 
שלילי; ראשים מגנטיים, חלקיהם ורכיביהם, כולל מחווני ראש, 
מכללי גימבל לראשים; מכללי זרוע לראשים; מכללים של ראש 
עורם ו/או מכללים של סלילי ראש; חיישנים מגנטיים; מקודדים 
מגנטיים; מאזניים מגנטיים; מנגנוני גישה בשכבה דקה; ראשים 
תרמיים; ראשים של מכשירי וידאו; ראשים של מכשירי טייפ; 

מודול ניווט אצבע; לייטפיק; מנועים; מנועי ציר; מנועי סליל קולי; 
כוננים למחשבים; נתונים אופטיים; רכיבים של כונני מחשב; 
מעגלים משולבים אלקטרוניים; שבבים מוליכים למחצה; 

מוליכים למחצה; זיכרון מגנטי עם גישה אקראית; ביוסנסור; 
מתלים וחלקים ורכיבים שלהם, לרבות כפיפות, אלומות טעינה, 
בסיסי פלטות, צירים ו/או עקבות; מתלים של כונני מחשב; 
סוללות נטענות; סוללות ליתיום יון; סוללות פולימר ליתיום יון 
נטענות; מודול אופטי לייצוב תמונות; התקן אופטי לייצוב 

תמונות; מנגנון גישה אופטי לייצוב תמונות; מעגל 
חשמלי/אלקטרוני; תכניות מחשב; תוכנת מחשב; מתגי אפקט 
הול; חיישני אפקט הול ליניאריים; חיישנים אלחוטיים לניטור 
נתונים חיוניים; התקנים נישאים לניטור נתונים חיוניים עם 

חיישנים לניטור הסימנים החיוניים, חום גוף או תנועות גוף של 
אנשים הלובשים או נושאים את ההתקנים, ומשדרים את 

הנתונים הללו לטלפונים חכמים או למחשבי טאבלט; יחידות 
ומודולים אלחוטיים להעברת כוח; חלקים ואביזרים של כל 

הסחורות שלעיל; הנכללים כולם בסוג 9. 
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 Owners

Name: TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION)

Address: 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

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

(Magnetoresistive Random Access Memory); 
biosensor; suspensions and parts and components 
thereof, including flexures, load beams, base plates, 
hinges, and/or traces; computer disk drive 
suspensions; magnetic disk drive suspensions; 
rechargeable batteries; Lithium-ion batteries; 
rechargeable lithium-ion polymer batteries; optical 
image stabilization module; optical image 
stabilization device; optical image stabilization 
actuator; electrical/electronic circuit; computer 
programs; computer software; hall switches; linear 
hall sensors; wireless vital data monitoring sensors; 
portable vital data monitoring devices with sensors to 
monitor the vital signs, body temperatures or physical 
movements of persons wearing or carrying the 
devices and transmit these data to smart-phones or 
tablet computers; wireless power transfer units and 
modules; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all included in class 9

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        
Class: 42 סוג: 42

The services of engineers and scientists who 
undertake evaluations, estimates, research and 
reports in the scientific and technological fields 
(including technological consultancy); computer and 
technology services for securing computer data and 
personal and financial information and for the 
detection of unauthorized access to data and 
information; scientific research services for medical 
purposes; product testing, namely, testing electronic 
products for electromagnetic emissions and immunity 
from electromagnetic interferences; engineering 
consultation, evaluation and electrical product design 
and development for others of electronic goods 
relating to the electromagnetic emissions and 
immunity from electromagnetic interference of 
electronic goods; measuring and evaluating over-the-
air signals of mobile terminals that emit RF signals;
development and design of sensor systems for 
remote process control, for monitoring, system 
control, diagnostics and error reporting; design, 
development and maintenance of computer software; 
all included in class 42.

שירותים של מהנדסים ומדענים המבצעים אומדנים, הערכות, 
מחקר ודוחות בתחומים המדעיים והטכנולוגיים (כולל ייעוץ 
טכנולוגי); שירותי מחשב וטכנולוגיה לאבטחת נתוני מחשב 

ומידע אישי ופיננסי ולמעקב אחר גישה בלתי מורשית לנתונים 
ולמידע; שירותי מחקר מדעי למטרות רפואיות; בדיקת מוצרים, 
דהיינו, בדיקה של מוצרים חשמליים בחיפוש אחר פליטות 

אלקטרומגנטיות וחסינות מפני התאבכות אלקטרומגנטית; ייעוץ 
הנדסי, הערכה ועיצוב ופיתוח של מוצרים חשמליים עבור 

אחרים ביחס למוצרים אלקטרוניים בנוגע לפליטות 
אלקטרומגנטיות וחסינות מפני התאבכות אלקטרומגנטית של 
מוצרים אלקטרוניים; מדידה והערכה של אותות אלחוטיים של 
מסופים ניידים הפולטים אותות תדרי רדיו; פיתוח ועיצוב של 
מערכות חיישנים לבקרת תהליכים מרחוק, עבור ניטור, בקרת 
מערכות, אבחון ודיווח על שגיאות; עיצוב, פיתוח ואחזקה של 
תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42                                 
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Trade Mark No. 305624 מספר סימן

Application Date 24/05/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical engineering and/or electronic devices for 
the telecommunications, automotive electronics and 
industrial and/or consumer electronics industries; 
electric/electronic parts; electric/electronic devices; 
electric/electronic components; electric/electronic 
materials; electric/electronic passive components; 
ceramic components; microwave ceramics; 
capacitors; ceramic capacitors; multilayer ceramic 
capacitors; electric double-layer capacitors; reactors; 
power factor controllers; assembled elements 
composed of capacitors; EMC (electromagnetic 
compatibility) components; ferrite beads; ceramic 
beads; chip beads; electrical/electronic filters; filters 
for electrical signals; filters to control signal 
frequencies; filters for radio interference suppression; 
EMC (electromagnetic compatibility) filters; 3-terminal 
filters; common mode filters; chokes; choke coils; 
common mode choke coils; noise absorber; power 
line chokes; differential mode choke coils; peaking 
coils; molded coils; transponder coils; varistors; 
arresters; clamp filters (ferrite core with case); 
ferrites; ferrite materials; ferrite cores; dielectric 
filters; ceramic filters; piezoelectric filters; ferrite 
beads filters; noise filters; inductors; coils; 
transformers; electrical/electronic transformers; pulse 
transformers; current transformers; noise 
suppressing sheets; magnetic sheets; electro-
magnetic absorbing and shielding materials; micro 
wave absorbers; electromagnetic absorbers; radio 
wave absorbers; high frequency magnetic 
substances; anechoic chambers; equipment/devices 
for EMC (electro magnetic compatibility) test system, 
sold individually or in units; sensors; 
electric/electronic sensors; angular rate 
measurement sensors; angle measurement sensors; 
pressure measurement sensors; current 
measurement sensors; distance measurement 
sensors; position measurement sensor; torque 

מתקני הנדסת חשמל ו/או מתקנים חשמליים לתעשיות 
הטלקומוניקציה, האלקטרוניקה הממונעת והאלקטרוניקה 

התעשייתית ו/או לצרכן; חלקים חשמליים/אלקטרוניים; מתקנים 
חשמליים/אלקטרוניים; רכיבים חשמליים/אלקטרוניים; חומרים 
חשמליים/אלקטרוניים; רכיבים פסיביים חשמליים/אלקטרוניים; 
רכיבים קרמיים; קרמיקה למיקרוגלים; קבלים; קבלים קרמיים; 
קבלים קרמיים רב שכבתיים; קבלים חשמליים דו שכבתיים; 
ריאקטורים; בקרי פקטור זרם; אלמנטים מחוברים הבנויים 
מקבלים; רכיבים של תאימות אלקטרומגנטית; חרוזי פריט; 

חרוזים קרמיים; חרוזי שבבים; מסננים חשמליים/אלקטרוניים; 
מסננים לאותות חשמליים; מסננים לבקרה על תדרי אותות; 

מסננים להשתקת הפרעות רדיו; מסנני תאימות 
אלקטרומגנטית; מסננים תלת מסופיים; מסנני אופן משותף; 

משנקים; סלילי משנק; סלילי משנק לאופן משותף; סופגי רעש; 
משנקים לקווי חשמל; סלילי משנק לאופן דיפרנציאלי; סלילי 
פיקינג; סלילים מעוצבים בתבנית; סלילי טרנספונדר; מגני 

נחשולי מתח; ארסטרים; מסנני צבת (ליבת פריט עם קופסה); 
פריטים; חומרי פריט; ליבות פריט; מסננים מבודדים; מסננים 
קרמיים; מסננים פיזואלקטריים; מסנני חרוזי פריט; מסנני רעש; 
סלילי השראה; סלילים; שנאים; שנאים חשמליים/אלקטרוניים; 

שנאי דופק; שנאי זרם; יריעות חוסמות רעשים; יריעות 
מגנטיות; חומרים אלקטרו מגנטיים מגנים וסופגים; סופגי גלי 
מיקרו; סופגים אלקטרומגנטיים; סופגי גלי רדיו; חומרים 
מגנטיים של תדר גבוה; תאי קול ברמת הדהוד נמוכה; 

ציוד/מתקנים למערכת בדיקה של תאימות אלקטרומגנטית 
הנמכרת בבודדים או ביחידות; חיישנים; חיישנים 

חשמליים/אלקטרוניים; חיישנים למדידת מהירות זוויתית; 
חיישנים למדידת זוויות; חיישנים למדידת לחץ; חיישנים 
למדידת זרם; חיישנים למדידת מרחק; חיישנים למדידת 

פוזיציה; חיישנים למדידת מומנט הפיתול; חיישנים למדידת 
טמפרטורה; תרמיסטורים; תרמיסטורים מסוג מקדם 

טמפרטורה שלילי; תרמיסטורים מסוג מקדם טמפרטורה חיובי; 
מתגי ריד המגיבים לטמפרטורה; חיישני לחות; חיישני 

פוטנציאל שטח; חיישני גלגלי שיניים; חיישני גלגלי שיניים 
לחישת זוויות; חיישני גלגלי שיניים לחישת מהירות; חיישנים 
מכניים; חיישנים לנפח ריכוז/שארית של טונר; חיישנים לגובה 
אבקה; חיישנים לפתיחת/סגירת דלתות; מתגים למנעולי 
דלתות; חיישנים אלקטרומגנטיים; מנגנוני גישה; טובלנים; 
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measurement sensor; temperature measurement 
sensors; thermistors; NTC (negative temperature 
coefficient) thermistors; PTC (positive temperature 
coefficient) thermistors; temperature responsive reed 
switches; humidity sensors; surface potential 
sensors; gear tooth sensors; gear tooth sensors for 
angle sensing; gear tooth sensors for speed sensing; 
mechanical sensors; toner concentration/residual 
volume sensors; powder level sensors; door 
open/shut sensors; switches for door latch; 
electromagnetic sensors; actuators; plungers; 
plungers[part of machines]; mechanical drive 
components; nebulizers; nebulizer units; ultrasonic 
nebulizer units; humidifier for mist generation system; 
pumps; piezoelectric components; piezoelectric 
products; piezoelectric ceramic filters; resonators; 
resonant circuits; ceramic resonators; sounding 
bodies; piezoelectric receivers; piezoelectric buzzers; 
electromagnetic buzzers; piezoelectric actuators; 
magnetostrictive resonators; discriminators; ceramic 
discriminators; thermal print heads; thin film thermal 
heads; recording/reproducing heads; magnetic 
heads; thin film magnetic heads; memory controllers; 
non-volatile memory controllers; flash memory 
controllers; NAND flash memory controllers; flash 
memory; memory cards; flash memory cards; non-
volatile memory; non-volatile memory cards; CF 
(compact flash) cards; CF (compact flash) card for 
industrial applications; SSD (solid state drive); SSD 
(solid state drive) for industrial applications; 
semiconductor devices; semiconductor memories; 
memory card adopters; displays; organic light 
emitting displays; light emitting diodes; organic light 
emitting diodes; RF(radio frequency) components; 
antennas; ceramic patch antennas; ceramic chip 
antennas; multilayer chip antennas; band pass filters; 
dielectric band pass filters; circulators; circulators for 
base stations; isolators; isolators for base stations; 
multiplexers; diplexers; multilayer diplexers; 
triplexers; multilayer band pass filters; thin-Film band 
pass filters; phase shifters; multilayer phase shifters; 
delay lines; strip lines; low pass filters; multilayer low 
pass filters; high pass filters; multilayer high pass 
filters; baluns; balun transformers; multilayer balun 
transformers; thin film balun transformers; couplers; 
directional couplers; multilayer directional couplers; 
LAN (local area network) components; wireless LAN 
(local area network) modules; devices for wireless 
radio transmission; wireless telephony apparatus; 
electric/electronic resisters; double balance mixers; 
terminators; transducers; accelerometers; electrodes; 
magnets; ferrite magnets; plastic bonded magnets; 
rubber bonded magnets; magnets sheets; magnetic 
cores; magnetic materials; power supplies; AC 
(alternate current) input power supplies; DC (direct 
current) to DC (direct current) converters; DC (direct 
current) to AC (alternate current) inverters; switching 
power supplies; UPS (uninterruptible power 
systems); solar cells; film solar cells; inverters; 
inverter ballasts; fluorescent lamp ballast for electric 
lights; converters; factory automation systems; wafer 
processing equipment; semiconductor manufacturing 
equipment; FOUP Load Port (station for supporting a 
semiconductor wafer transporting container where 
the cover of the transporting container is separated 
or separable from the transporting container); flip 
chip mounting machine; flip chip dispensers; 

טובלנים [חלקי מכונות]; רכיבי נהיגה מכניים; נבולייזרים; 
יחידות נבולייזר; יחידות נבולייזר על קוליות; מכשיר אדים 
למערכת מחוללת ערפל; משאבות; רכיבים פיזואלקטריים; 
מוצרים פיזואלקטריים; מסננים קרמיים פיזואלקטריים; 

רזונטורים; מעגלי תהודה; רזונטורים קרמיים; גופי תהודה; 
רסיברים פיזואלקטריים; זמזמים פיזואלקטריים; זמזמים 
אלקטרומגנטיים; מנגנוני גישה פיזואלקטריים; רזונטורים 

מגנטוסטריקטיביים; דסקרימינטורים; דסקרימינטורים קרמיים; 
ראשי הדפסה תרמיים; ראשים תרמיים בשכבה דקה; ראשי 
הקלטה/שכפול; ראשים מגנטיים; ראשים מגנטיים בשכבה 

דקה; בקרי זיכרון; בקרי זיכרון בלתי נדיפים; בקרי זיכרון הבזק; 
בקרי זיכרון הבזק מסוג ״לא גם״; זיכרון הבזק; כרטיסי זיכרון; 
כרטיסי זיכרון הבזק; זיכרון בלתי נדיף; כרטיסי זיכרון בלתי 
נדיפים; כרטיסי הבזק קומפקטיים; כרטיסי הבזק קומפקטיים 

ליישומים תעשייתיים; כונן שבבי; כונן שבבי ליישומים 
תעשייתיים; מתקני מוליך למחצה; זיכרונות מוליך למחצה; 
מתאמים לכרטיסי זיכרון; צגים; צגים אורגניים פולטי אור; 

דיודות פולטות אור; דיודות אורגניות פולטות אור; רכיבים של 
תדרי רדיו; אנטנות; אנטנות טלאי קרמיות; אנטנות שבב 
קרמיות; אנטנות שבב רב שכבתיות; מסננים מעבירי פס; 
מסננים מעבירי פס מבודדים; סירקולטורים; סירקולטורים 
לתחנות בסיס; איזולטורים; איזולטורים לתחנות בסיס; 

מרבבים; דיפלקסרים; דיפלקסרים רב שכבתיים; טריפלקסרים; 
מסננים מעבירי פס רב שכבתיים; מסננים מעבירי פס בשכבה 
דקה; פייז שיפטרים; פייז שיפטרים רב שכבתיים; קווי השהיה; 
סטריפליינים; מסננים מעבירי פס נמוך; מסננים מעבירי פס 
נמוך רב שכבתיים; מסננים מעבירי פס גבוה; מסננים מעבירי 
פס גבוה רב שכבתיים; שנאי איזון; שנאי איזון רב שכבתיים; 
שנאי איזון בשכבה דקה; מצמדים; מצמדים כיווניים; מצמדים 
כיווניים רב שכבתיים; רכיבי רשת תקשורת מקומית; מודולים 
של רשת תקשורת מקומית אלחוטית; מתקנים לשידור רדיו 

אלחוטי; התקן לטלפוניה אלחוטית; נגדים 
חשמליים/אלקטרוניים; מיקסר באלאנס כפול; טרמינטורים; 
מתמרים; מדי תאוצה; אלקטרודות; מגנטים; מגנטי פריט; 

מגנטים מצופים פלסטיק; מגנטים מצופים גומי; יריעות מגנט; 
ליבות מגנטיות; חומרים מגנטיים; ספקי כוח; ספקי כוח בזרם 
חילופין; ממירי (קונברטורים) זרם ישר לזרם ישר; ממירי 
(אינברטורים) זרם ישר לזרם חילופין; ספקי כוח ממותגים; 
אל-פסק; תאים סולריים; תאים סולריים דקים; ממירים; 
משנקים; משנקים לנורות פלואורסנט לאורות חשמליים; 

ממירים; מערכות אוטומציה למפעלים; ציוד לעיבוד פרוסות 
סיליקון; ציוד לייצור מוליכים למחצה; פתחה של פוד אוניברסלי 
עם פתח קדמי (תחנה לתמיכה במיכל להעברת פרוסות סיליקון 
של מוליך למחצה, שבו כיסוי מיכל ההעברה מופרד או ניתן 
להפרדה ממיכל ההעברה); מכונות להרכבת פליפ צ׳יפ; 

מנפקים של פליפ צ׳יפ; מכונות להכנסת רכיבים; מכונות להזנה 
בנפח גדול; מכונות לסידור רכיבים; מערכות לסימון בלייזר; 
מכונות להרכבת רכיבי צ׳יפים; להבים [חלקי מכונות]; מעגלים 

משולבים; מעגלים מודפסים; לוחות למעגלים משולבים; 
סוללות; שכבת תחמוצת אינדיום ובדיל; ציפוי מוליך; שכבת 
תחמוצת אינדיום ובדיל מוליכה שקופה; פלטות תחמוצת 

אינדיום ובדיל; פלטות מוליכות; פלטות תחמוצת אינדיום ובדיל 
מוליכות שקופות; סלילים מגנטיים ריקים; דיסקים מגנטיים 
ריקים; דיסקים אופטיים מגנטיים ריקים; דיסקים אופטיים 

ריקים; רכיבים של גלים אקוסטיים על פני השטח; מסננים של 
גלים אקוסטיים על פני השטח; רזונטורים של גלים אקוסטיים 
על פני השטח; דופלקסרים; מודולים של תדרי רדיו; מודולים 
של גלים אקוסטיים על פני השטח; מודולים של קצה קדמי; 
דיודות; מגיני ברק; מגיני נחשולי מתח; רכיבי מתגים קרמיים; 
רכיבי חימום קרמיים; קונטקטורים לזרם גבוה; מרווח ניצוץ 
למיתוג; מסנני המרה; קבלי כוח; קבלי טנטלום שבב; קבלי 

אלומיניום אלקטרוליטיים; קבלי אולטרה; רכיבי פריט 
אינדוקטיביים; קבלי פילם; קבלי שבב פולימר; אביזרים 

לפריטים; נגדים אינדוקטיביים בטכנולוגיית השמה משטחית; 
נגדי כוח אינדוקטיביים בטכנולוגיית השמה משטחית; סלילים 
חוזרים; מסננים לחדרים מוגנים; רכיבי מעבר עבור תאימות 
אלקטרומגנטית; מגיני נחשול מתח תחמוצת מתכת; מוליכים 
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component inserting machines; bulk feeding 
machines; components sequencing machines; laser 
marking systems; chip component mounting 
machines; blades [part of machines]; IC (integrated 
circuits); circuit boards; IC (integrated circuits) 
boards; batteries; ITO (Indium-Tin-Oxide) film; 
Conductive Film; ITO Transparent Conductive Film; 
ITO (Indium-Tin-Oxide) plates; Conductive plates; 
ITO Transparent Conductive plates; blank magnetic 
tapes; blank magnetic discs; blank magnetic optical 
disks; blank optical disks; SAW (Surface Acoustic 
Wave) components; SAW (Surface Acoustic Wave) 
filters; SAW (Surface Acoustic Wave) resonators; 
duplexers; RF (radio frequency) modules; SAW 
(surface acoustic wave) modules; SAW (surface 
acoustic wave) fronted modules; diodes; arrestors; 
surge arrestors; surge voltage arrestors; ceramic 
switching components; ceramic heating components; 
high-voltage contactors; switching spark gaps; 
conversion filters; power capacitors; tantalum chip 
capacitors; aluminum electrolytic capacitors; ultra 
capacitors; inductive ferrite components; film 
capacitors; polymer chip capacitors; accessories for 
ferrites; SMT (surface mount technology) inductive 
resistors; SMT (surface mount technology) power 
inductive resistors; repeating coils; filters for shielded 
rooms; EMC (electro magnetic compatibility) 
feedthrough components; metal oxide varistors; 
ceramic semiconductors; microwave band pass 
filters; microwave resonators; microwave ceramic 
components; dielectric ceramic filters; high-frequency 
modules; microwave modules; LTCC (low-
temperature co-fired ceramics) modules; surface 
wave components; volume wave components; 
dielectric materials; materials for electrodes; BAW 
(bulk acoustic wave) components; FBAR (film bulk 
acoustic wave)components; MEMS (micro electro 
mechanical Systems) components; MEMS (micro 
electro mechanical systems) sensors; MEMS (micro 
electro mechanical systems) microphones; electronic 
circuit modules; H-ML (high-frequency multilayer) 
devices; ESD (electro-static discharge) components; 
EMI (electro-magnetic interference) components; 
optical components; PLC (planar lightwave circuits); 
TOSA (transmitter optical subassembly); ROSA 
(receiver optical subassembly); optical sensors; 
visible radiant optical sensors; optical attenuators; 
optical couplers; optical splitters; optical filters; optical 
switches; optical isolators; optical circulators; optical 
modulators; optical connectors; optical multiplexers; 
optical demultiplexers; optical transceivers; photo 
diodes; optical sensor modules; visible radiant optical 
sensor modules; optical attenuator modules; optical 
coupler modules; optical splitter modules; optical filter 
modules; optical switch modules; optical isolator 
modules; optical circulator modules; faraday rotator 
modules; optical modulator modules; optical 
connector modules; optical multiplexer modules; 
optical demultiplexer modules; optical transceiver 
modules; photo diode modules; optical sensor 
assemblies; visible radiant optical sensor assemblies; 
optical attenuator assemblies; optical coupler 
assemblies; optical splitter assemblies; optical filter 
assemblies; optical switch assemblies; optical 
isolator assemblies; optical circulator assemblies; 
faraday rotator assemblies; optical modulator 
assemblies; optical connector assemblies; optical 

למחצה קרמיים; מסננים מעבירי פס לגלי מיקרו; רזונטור גלי 
מיקרו; רכיבים קרמיים של גלי מיקרו; מסננים קרמיים מבודדים; 
מודולים תדר גבוה; מודולים גלי מיקרו; מודולים קרמיים בחום 

נמוך; רכיבים של גלי שטח; רכיבים של גלי עצמת שמע; 
חומרים מבודדים; חומרים לאלקטרודות; רכיבי גל אקוסטי 

בתפזורת; רכיבי שכבת גל אקוסטי בתפזורת; רכיבי מערכות 
אלקטרו-מכניות מיקרו; חיישנים של מערכות אלקטרו-מכניות 
מיקרו; מיקרופונים של מערכות אלקטרו-מכניות מיקרו; מודולים 

של מעגלים חשמליים; התקנים רב שכבתיים בתדר גבוה; 
רכיבים של פריקת חשמל סטטי; רכיבים של מניעת התנגדות 
אלקטרו מגנטית; רכיבים אופטיים; מעגלי אור מישור; תת מכלל 
אופטי למשדר; תת מכלל אופטי למקלט; חיישנים אופטיים; 
חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; מנחתים [התקנים 

להקטנת משרעת אות] אופטיים; מצמדיס אופטיים; מפצלים 
אופטיים; מסננים אופטיים; מתגים אופטיים; מבודדים אופטיים; 
סירקולטורים אופטיים; אפננים אופטיים; מחברים אופטיים; 
מרבבי נתונים אופטיים; נוטלי ריבוב אופטיים; משדרים- 

מקלטים אופטיים; פוטו-דיודות; מודולים של חיישנים אופטיים; 
מודולים של חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; מודולים של 
מנחתים [התקנים להקטנת משרעת אות] אופטיים; מודולים של 
מצמדים אופטיים; מודולים של מפצלים אופטיים; מודולים של 
מסננים אופטיים; מודולים של מתגים אופטיים; מודולים של 

מבודדים אופטיים; מודולים של סירקולטורים אופטיים; מודולים 
של מסובבי פאראדיי; מודולים של אפננים אופטיים; מודולים של 
מחברים אופטיים; מודולים של מרבבי נתונים אופטיים; מודולים 

של נוטלי ריבוב אופטיים; מודולים של משדרים-מקלטים 
אופטיים; מודולים של פוטו-דיודות; מכללים של חיישנים 

אופטיים; מכללים של חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; 
מכללים של מנחתים [התקנים להקטנת משרעת אות] אופטיים; 
מכללים של מצמדים אופטיים; מכללים של מפצלים אופטיים; 
מכללים של מסננים אופטיים; מכללים של מתגים אופטיים; 
מכללים של מבודדים אופטיים; מכללים של סירקולטורים 

אופטיים; מכללים של מסובבי פאראדיי; מכללים של אפננים 
אופטיים; מכללים של מחברים אופטיים; מכללים של מרבבי 

נתונים אופטיים; מכללים של נוטלי ריבוב אופטיים; מכללים של 
משדרים-מקלטים אופטיים; מכללים של פוטו-דיודות; תתי מכלל 

אופטיים למשדר; תתי מכלל אופטיים למקלט; מסובבי 
פאראדיי; מתקנים פיזואלקטריים; מגיני נחשולי מתח רב 

שכבתיים; תרמיסטורים רב שכבתיים מסוג מקדם טמפרטורה 
שלילי; ראשים מגנטיים, חלקיהם ורכיביהם, כולל מחווני ראש, 
מכללי גימבל לראשים; מכללי זרוע לראשים; מכללים של ראש 
עורם ו/או מכללים של סלילי ראש; חיישנים מגנטיים; מקודדים 
מגנטיים; מאזניים מגנטיים; מנגנוני גישה בשכבה דקה; ראשים 
תרמיים; ראשים של מכשירי וידאו; ראשים של מכשירי טייפ; 

מודול ניווט אצבע; לייטפיק; מנועים; מנועי ציר; מנועי סליל קולי; 
כוננים למחשבים; נתונים אופטיים; רכיבים של כונני מחשב; 
מעגלים משולבים אלקטרוניים; שבבים מוליכים למחצה; 

מוליכים למחצה; זיכרון מגנטי עם גישה אקראית; ביוסנסור; 
מתלים וחלקים ורכיבים שלהם, לרבות כפיפות, אלומות טעינה, 
בסיסי פלטות, צירים ו/או עקבות; מתלים של כונני מחשב; 
סוללות נטענות; סוללות ליתיום יון; סוללות פולימר ליתיום יון 
נטענות; מודול אופטי לייצוב תמונות; התקן אופטי לייצוב 

תמונות; מנגנון גישה אופטי לייצוב תמונות; מעגל 
חשמלי/אלקטרוני; תכניות מחשב; תוכנת מחשב; מתגי אפקט 
הול; חיישני אפקט הול ליניאריים; חיישנים אלחוטיים לניטור 
נתונים חיוניים; התקנים נישאים לניטור נתונים חיוניים עם 

חיישנים לניטור הסימנים החיוניים, חום גוף או תנועות גוף של 
אנשים הלובשים או נושאים את ההתקנים, ומשדרים את 

הנתונים הללו לטלפונים חכמים או למחשבי טאבלט; יחידות 
ומודולים אלחוטיים להעברת כוח; חלקים ואביזרים של כל 

הסחורות שלעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                              
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multiplexer assemblies; optical demultiplexer 
assemblies; optical transceiver assemblies; photo 
diode assemblies; transmitter optical sub assemblies; 
receiver optical sub assemblies; faraday rotators; 
piezoelectric devices; multilayer varistors; multilayer 
NTC (negative temperature coefficient) thermistors; 
Magnetic heads and parts and components thereof, 
including, head sliders, head gimbal assemblies 
(HGA), head arm assemblies (HAA), head stack 
assemblies (HSA), and/or head coil assemblies
(HCA); Magnetic sensors; magnetic encoders; 
magnetic scale; thin-Film Actuators; Thermal heads; 
VTR heads; Tape heads; Finger Navigation module; 
lightpeak; motors; spindle motors; voice coil motors; 
disk drives for computers; optical data media; disk 
drive components; electronic integrated circuits; 
semiconductor chips; semiconductors; MRAM 
(Magnetoresistive Random Access Memory); 
biosensor; suspensions and parts and components 
thereof, including flexures, load beams, base plates, 
hinges, and/or traces; computer disk drive 
suspensions; magnetic disk drive suspensions; 
rechargeable batteries; Lithium-ion batteries; 
rechargeable lithium-ion polymer batteries; optical 
image stabilization module; optical image 
stabilization device; optical image stabilization 
actuator; electrical/electronic circuit; computer 
programs; computer software; hall switches; linear 
hall sensors; wireless vital data monitoring sensors; 
portable vital data monitoring devices with sensors to 
monitor the vital signs, body temperatures or physical 
movements of persons wearing or carrying the 
devices and transmit these data to smart-phones or 
tablet computers; wireless power transfer units and 
modules; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all included in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

The services of engineers and scientists who 
undertake evaluations, estimates, research and 
reports in the scientific and technological fields 
(including technological consultancy); computer and 
technology services for securing computer data and 
personal and financial information and for the 
detection of unauthorized access to data and 
information; scientific research services for medical 
purposes; product testing, namely, testing electronic 
products for electromagnetic emissions and immunity 
from electromagnetic interferences; engineering 
consultation, evaluation and electrical product design 
and development for others of electronic goods 
relating to the electromagnetic emissions and 
immunity from electromagnetic interference of 
electronic goods; measuring and evaluating over-the-
air signals of mobile terminals that emit RF signals;
development and design of sensor systems for 
remote process control, for monitoring, system 
control, diagnostics and error reporting; design, 
development and maintenance of computer software; 
all included in class 42.

שירותים של מהנדסים ומדענים המבצעים אומדנים, הערכות, 
מחקר ודוחות בתחומים המדעיים והטכנולוגיים (כולל ייעוץ 
טכנולוגי); שירותי מחשב וטכנולוגיה לאבטחת נתוני מחשב 

ומידע אישי ופיננסי ולמעקב אחר גישה בלתי מורשית לנתונים 
ולמידע; שירותי מחקר מדעי למטרות רפואיות; בדיקת מוצרים, 
דהיינו, בדיקה של מוצרים חשמליים בחיפוש אחר פליטות 

אלקטרומגנטיות וחסינות מפני התאבכות אלקטרומגנטית; ייעוץ 
הנדסי, הערכה ועיצוב ופיתוח של מוצרים חשמליים עבור 

אחרים ביחס למוצרים אלקטרוניים בנוגע לפליטות 
אלקטרומגנטיות וחסינות מפני התאבכות אלקטרומגנטית של 
מוצרים אלקטרוניים; מדידה והערכה של אותות אלחוטיים של 
מסופים ניידים הפולטים אותות תדרי רדיו; פיתוח ועיצוב של 
מערכות חיישנים לבקרת תהליכים מרחוק, עבור ניטור, בקרת 
מערכות, אבחון ודיווח על שגיאות; עיצוב, פיתוח ואחזקה של 
תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42                                 
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 Owners

Name: TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION)

Address: 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

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
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Trade Mark No. 305625 מספר סימן

Application Date 24/05/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical engineering and/or electronic devices for 
the telecommunications, automotive electronics and 
industrial and/or consumer electronics industries; 
electric/electronic parts; electric/electronic devices; 
electric/electronic components; electric/electronic 
materials; electric/electronic passive components; 
ceramic components; microwave ceramics; 
capacitors; ceramic capacitors; multilayer ceramic 
capacitors; electric double-layer capacitors; reactors; 
power factor controllers; assembled elements 
composed of capacitors; EMC (electromagnetic 
compatibility) components; ferrite beads; ceramic 
beads; chip beads; electrical/electronic filters; filters 
for electrical signals; filters to control signal 
frequencies; filters for radio interference suppression; 
EMC (electromagnetic compatibility) filters; 3-terminal 
filters; common mode filters; chokes; choke coils; 
common mode choke coils; noise absorber; power 
line chokes; differential mode choke coils; peaking 
coils; molded coils; transponder coils; varistors; 
arresters; clamp filters (ferrite core with case); 
ferrites; ferrite materials; ferrite cores; dielectric 
filters; ceramic filters; piezoelectric filters; ferrite 
beads filters; noise filters; inductors; coils; 
transformers; electrical/electronic transformers; pulse 
transformers; current transformers; noise 
suppressing sheets; magnetic sheets; electro-
magnetic absorbing and shielding materials; micro 
wave absorbers; electromagnetic absorbers; radio 
wave absorbers; high frequency magnetic 
substances; anechoic chambers; equipment/devices 
for EMC (electro magnetic compatibility) test system, 
sold individually or in units; sensors; 
electric/electronic sensors; angular rate 
measurement sensors; angle measurement sensors; 
pressure measurement sensors; current 
measurement sensors; distance measurement 
sensors; position measurement sensor; torque 
measurement sensor; temperature measurement 
sensors; thermistors; NTC (negative temperature 
coefficient) thermistors; PTC (positive temperature 
coefficient) thermistors; temperature responsive reed 
switches; humidity sensors; surface potential 
sensors; gear tooth sensors; gear tooth sensors for 
angle sensing; gear tooth sensors for speed sensing; 
mechanical sensors; toner concentration/residual 
volume sensors; powder level sensors; door 
open/shut sensors; switches for door latch; 
electromagnetic sensors; actuators; plungers; 
plungers[part of machines]; mechanical drive 
components; nebulizers; nebulizer units; ultrasonic 

מתקני הנדסת חשמל ו/או מתקנים חשמליים לתעשיות 
הטלקומוניקציה, האלקטרוניקה הממונעת והאלקטרוניקה 

התעשייתית ו/או לצרכן; חלקים חשמליים/אלקטרוניים; מתקנים 
חשמליים/אלקטרוניים; רכיבים חשמליים/אלקטרוניים; חומרים 
חשמליים/אלקטרוניים; רכיבים פסיביים חשמליים/אלקטרוניים; 
רכיבים קרמיים; קרמיקה למיקרוגלים; קבלים; קבלים קרמיים; 
קבלים קרמיים רב שכבתיים; קבלים חשמליים דו שכבתיים; 
ריאקטורים; בקרי פקטור זרם; אלמנטים מחוברים הבנויים 
מקבלים; רכיבים של תאימות אלקטרומגנטית; חרוזי פריט; 

חרוזים קרמיים; חרוזי שבבים; מסננים חשמליים/אלקטרוניים; 
מסננים לאותות חשמליים; מסננים לבקרה על תדרי אותות; 

מסננים להשתקת הפרעות רדיו; מסנני תאימות 
אלקטרומגנטית; מסננים תלת מסופיים; מסנני אופן משותף; 

משנקים; סלילי משנק; סלילי משנק לאופן משותף; סופגי רעש; 
משנקים לקווי חשמל; סלילי משנק לאופן דיפרנציאלי; סלילי 
פיקינג; סלילים מעוצבים בתבנית; סלילי טרנספונדר; מגני 

נחשולי מתח; ארסטרים; מסנני צבת (ליבת פריט עם קופסה); 
פריטים; חומרי פריט; ליבות פריט; מסננים מבודדים; מסננים 
קרמיים; מסננים פיזואלקטריים; מסנני חרוזי פריט; מסנני רעש; 
סלילי השראה; סלילים; שנאים; שנאים חשמליים/אלקטרוניים; 

שנאי דופק; שנאי זרם; יריעות חוסמות רעשים; יריעות 
מגנטיות; חומרים אלקטרו מגנטיים מגנים וסופגים; סופגי גלי 
מיקרו; סופגים אלקטרומגנטיים; סופגי גלי רדיו; חומרים 
מגנטיים של תדר גבוה; תאי קול ברמת הדהוד נמוכה; 

ציוד/מתקנים למערכת בדיקה של תאימות אלקטרומגנטית 
הנמכרת בבודדים או ביחידות; חיישנים; חיישנים 

חשמליים/אלקטרוניים; חיישנים למדידת מהירות זוויתית; 
חיישנים למדידת זוויות; חיישנים למדידת לחץ; חיישנים 
למדידת זרם; חיישנים למדידת מרחק; חיישנים למדידת 

פוזיציה; חיישנים למדידת מומנט הפיתול; חיישנים למדידת 
טמפרטורה; תרמיסטורים; תרמיסטורים מסוג מקדם 

טמפרטורה שלילי; תרמיסטורים מסוג מקדם טמפרטורה חיובי; 
מתגי ריד המגיבים לטמפרטורה; חיישני לחות; חיישני 

פוטנציאל שטח; חיישני גלגלי שיניים; חיישני גלגלי שיניים 
לחישת זוויות; חיישני גלגלי שיניים לחישת מהירות; חיישנים 
מכניים; חיישנים לנפח ריכוז/שארית של טונר; חיישנים לגובה 
אבקה; חיישנים לפתיחת/סגירת דלתות; מתגים למנעולי 
דלתות; חיישנים אלקטרומגנטיים; מנגנוני גישה; טובלנים; 
טובלנים [חלקי מכונות]; רכיבי נהיגה מכניים; נבולייזרים; 
יחידות נבולייזר; יחידות נבולייזר על קוליות; מכשיר אדים 
למערכת מחוללת ערפל; משאבות; רכיבים פיזואלקטריים; 
מוצרים פיזואלקטריים; מסננים קרמיים פיזואלקטריים; 

רזונטורים; מעגלי תהודה; רזונטורים קרמיים; גופי תהודה; 
רסיברים פיזואלקטריים; זמזמים פיזואלקטריים; זמזמים 
אלקטרומגנטיים; מנגנוני גישה פיזואלקטריים; רזונטורים 

מגנטוסטריקטיביים; דסקרימינטורים; דסקרימינטורים קרמיים; 
ראשי הדפסה תרמיים; ראשים תרמיים בשכבה דקה; ראשי 
הקלטה/שכפול; ראשים מגנטיים; ראשים מגנטיים בשכבה 

דקה; בקרי זיכרון; בקרי זיכרון בלתי נדיפים; בקרי זיכרון הבזק; 
בקרי זיכרון הבזק מסוג ״לא גם״; זיכרון הבזק; כרטיסי זיכרון; 
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nebulizer units; humidifier for mist generation system; 
pumps; piezoelectric components; piezoelectric 
products; piezoelectric ceramic filters; resonators; 
resonant circuits; ceramic resonators; sounding 
bodies; piezoelectric receivers; piezoelectric buzzers; 
electromagnetic buzzers; piezoelectric actuators; 
magnetostrictive resonators; discriminators; ceramic 
discriminators; thermal print heads; thin film thermal 
heads; recording/reproducing heads; magnetic 
heads; thin film magnetic heads; memory controllers; 
non-volatile memory controllers; flash memory 
controllers; NAND flash memory controllers; flash 
memory; memory cards; flash memory cards; non-
volatile memory; non-volatile memory cards; CF 
(compact flash) cards; CF (compact flash) card for 
industrial applications; SSD (solid state drive); SSD 
(solid state drive) for industrial applications; 
semiconductor devices; semiconductor memories; 
memory card adopters; displays; organic light 
emitting displays; light emitting diodes; organic light 
emitting diodes; RF(radio frequency) components; 
antennas; ceramic patch antennas; ceramic chip 
antennas; multilayer chip antennas; band pass filters; 
dielectric band pass filters; circulators; circulators for 
base stations; isolators; isolators for base stations; 
multiplexers; diplexers; multilayer diplexers; 
triplexers; multilayer band pass filters; thin-Film band 
pass filters; phase shifters; multilayer phase shifters; 
delay lines; strip lines; low pass filters; multilayer low 
pass filters; high pass filters; multilayer high pass 
filters; baluns; balun transformers; multilayer balun 
transformers; thin film balun transformers; couplers; 
directional couplers; multilayer directional couplers; 
LAN (local area network) components; wireless LAN 
(local area network) modules; devices for wireless 
radio transmission; wireless telephony apparatus; 
electric/electronic resisters; double balance mixers; 
terminators; transducers; accelerometers; electrodes; 
magnets; ferrite magnets; plastic bonded magnets; 
rubber bonded magnets; magnets sheets; magnetic 
cores; magnetic materials; power supplies; AC 
(alternate current) input power supplies; DC (direct 
current) to DC (direct current) converters; DC (direct 
current) to AC (alternate current) inverters; switching 
power supplies; UPS (uninterruptible power 
systems); solar cells; film solar cells; inverters; 
inverter ballasts; fluorescent lamp ballast for electric 
lights; converters; factory automation systems; wafer 
processing equipment; semiconductor manufacturing 
equipment; FOUP Load Port (station for supporting a 
semiconductor wafer transporting container where 
the cover of the transporting container is separated 
or separable from the transporting container); flip 
chip mounting machine; flip chip dispensers; 
component inserting machines; bulk feeding 
machines; components sequencing machines; laser 
marking systems; chip component mounting 
machines; blades [part of machines]; IC (integrated 
circuits); circuit boards; IC (integrated circuits) 
boards; batteries; ITO (Indium-Tin-Oxide) film; 
Conductive Film; ITO Transparent Conductive Film; 
ITO (Indium-Tin-Oxide) plates; Conductive plates; 
ITO Transparent Conductive plates; blank magnetic 
tapes; blank magnetic discs; blank magnetic optical 
disks; blank optical disks; SAW (Surface Acoustic 
Wave) components; SAW (Surface Acoustic Wave) 
filters; SAW (Surface Acoustic Wave) resonators; 

כרטיסי זיכרון הבזק; זיכרון בלתי נדיף; כרטיסי זיכרון בלתי 
נדיפים; כרטיסי הבזק קומפקטיים; כרטיסי הבזק קומפקטיים 

ליישומים תעשייתיים; כונן שבבי; כונן שבבי ליישומים 
תעשייתיים; מתקני מוליך למחצה; זיכרונות מוליך למחצה; 
מתאמים לכרטיסי זיכרון; צגים; צגים אורגניים פולטי אור; 

דיודות פולטות אור; דיודות אורגניות פולטות אור; רכיבים של 
תדרי רדיו; אנטנות; אנטנות טלאי קרמיות; אנטנות שבב 
קרמיות; אנטנות שבב רב שכבתיות; מסננים מעבירי פס; 
מסננים מעבירי פס מבודדים; סירקולטורים; סירקולטורים 
לתחנות בסיס; איזולטורים; איזולטורים לתחנות בסיס; 

מרבבים; דיפלקסרים; דיפלקסרים רב שכבתיים; טריפלקסרים; 
מסננים מעבירי פס רב שכבתיים; מסננים מעבירי פס בשכבה 
דקה; פייז שיפטרים; פייז שיפטרים רב שכבתיים; קווי השהיה; 
סטריפליינים; מסננים מעבירי פס נמוך; מסננים מעבירי פס 
נמוך רב שכבתיים; מסננים מעבירי פס גבוה; מסננים מעבירי 
פס גבוה רב שכבתיים; שנאי איזון; שנאי איזון רב שכבתיים; 
שנאי איזון בשכבה דקה; מצמדים; מצמדים כיווניים; מצמדים 
כיווניים רב שכבתיים; רכיבי רשת תקשורת מקומית; מודולים 
של רשת תקשורת מקומית אלחוטית; מתקנים לשידור רדיו 

אלחוטי; התקן לטלפוניה אלחוטית; נגדים 
חשמליים/אלקטרוניים; מיקסר באלאנס כפול; טרמינטורים; 
מתמרים; מדי תאוצה; אלקטרודות; מגנטים; מגנטי פריט; 

מגנטים מצופים פלסטיק; מגנטים מצופים גומי; יריעות מגנט; 
ליבות מגנטיות; חומרים מגנטיים; ספקי כוח; ספקי כוח בזרם 
חילופין; ממירי (קונברטורים) זרם ישר לזרם ישר; ממירי 
(אינברטורים) זרם ישר לזרם חילופין; ספקי כוח ממותגים; 
אל-פסק; תאים סולריים; תאים סולריים דקים; ממירים; 
משנקים; משנקים לנורות פלואורסנט לאורות חשמליים; 

ממירים; מערכות אוטומציה למפעלים; ציוד לעיבוד פרוסות 
סיליקון; ציוד לייצור מוליכים למחצה; פתחה של פוד אוניברסלי 
עם פתח קדמי (תחנה לתמיכה במיכל להעברת פרוסות סיליקון 
של מוליך למחצה, שבו כיסוי מיכל ההעברה מופרד או ניתן 
להפרדה ממיכל ההעברה); מכונות להרכבת פליפ צ׳יפ; 

מנפקים של פליפ צ׳יפ; מכונות להכנסת רכיבים; מכונות להזנה 
בנפח גדול; מכונות לסידור רכיבים; מערכות לסימון בלייזר; 
מכונות להרכבת רכיבי צ׳יפים; להבים [חלקי מכונות]; מעגלים 

משולבים; מעגלים מודפסים; לוחות למעגלים משולבים; 
סוללות; שכבת תחמוצת אינדיום ובדיל; ציפוי מוליך; שכבת 
תחמוצת אינדיום ובדיל מוליכה שקופה; פלטות תחמוצת 

אינדיום ובדיל; פלטות מוליכות; פלטות תחמוצת אינדיום ובדיל 
מוליכות שקופות; סלילים מגנטיים ריקים; דיסקים מגנטיים 
ריקים; דיסקים אופטיים מגנטיים ריקים; דיסקים אופטיים 

ריקים; רכיבים של גלים אקוסטיים על פני השטח; מסננים של 
גלים אקוסטיים על פני השטח; רזונטורים של גלים אקוסטיים 
על פני השטח; דופלקסרים; מודולים של תדרי רדיו; מודולים 
של גלים אקוסטיים על פני השטח; מודולים של קצה קדמי; 
דיודות; מגיני ברק; מגיני נחשולי מתח; רכיבי מתגים קרמיים; 
רכיבי חימום קרמיים; קונטקטורים לזרם גבוה; מרווח ניצוץ 
למיתוג; מסנני המרה; קבלי כוח; קבלי טנטלום שבב; קבלי 

אלומיניום אלקטרוליטיים; קבלי אולטרה; רכיבי פריט 
אינדוקטיביים; קבלי פילם; קבלי שבב פולימר; אביזרים 

לפריטים; נגדים אינדוקטיביים בטכנולוגיית השמה משטחית; 
נגדי כוח אינדוקטיביים בטכנולוגיית השמה משטחית; סלילים 
חוזרים; מסננים לחדרים מוגנים; רכיבי מעבר עבור תאימות 
אלקטרומגנטית; מגיני נחשול מתח תחמוצת מתכת; מוליכים 
למחצה קרמיים; מסננים מעבירי פס לגלי מיקרו; רזונטור גלי 

מיקרו; רכיבים קרמיים של גלי מיקרו; מסננים קרמיים מבודדים; 
מודולים תדר גבוה; מודולים גלי מיקרו; מודולים קרמיים בחום 

נמוך; רכיבים של גלי שטח; רכיבים של גלי עצמת שמע; 
חומרים מבודדים; חומרים לאלקטרודות; רכיבי גל אקוסטי 

בתפזורת; רכיבי שכבת גל אקוסטי בתפזורת; רכיבי מערכות 
אלקטרו-מכניות מיקרו; חיישנים של מערכות אלקטרו-מכניות 
מיקרו; מיקרופונים של מערכות אלקטרו-מכניות מיקרו; מודולים 

של מעגלים חשמליים; התקנים רב שכבתיים בתדר גבוה; 
רכיבים של פריקת חשמל סטטי; רכיבים של מניעת התנגדות 
אלקטרו מגנטית; רכיבים אופטיים; מעגלי אור מישור; תת מכלל 
אופטי למשדר; תת מכלל אופטי למקלט; חיישנים אופטיים; 
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duplexers; RF (radio frequency) modules; SAW 
(surface acoustic wave) modules; SAW (surface 
acoustic wave) fronted modules; diodes; arrestors; 
surge arrestors; surge voltage arrestors; ceramic 
switching components; ceramic heating components; 
high-voltage contactors; switching spark gaps; 
conversion filters; power capacitors; tantalum chip 
capacitors; aluminum electrolytic capacitors; ultra 
capacitors; inductive ferrite components; film 
capacitors; polymer chip capacitors; accessories for 
ferrites; SMT (surface mount technology) inductive 
resistors; SMT (surface mount technology) power 
inductive resistors; repeating coils; filters for shielded 
rooms; EMC (electro magnetic compatibility) 
feedthrough components; metal oxide varistors; 
ceramic semiconductors; microwave band pass 
filters; microwave resonators; microwave ceramic 
components; dielectric ceramic filters; high-frequency 
modules; microwave modules; LTCC (low-
temperature co-fired ceramics) modules; surface 
wave components; volume wave components; 
dielectric materials; materials for electrodes; BAW 
(bulk acoustic wave) components; FBAR (film bulk 
acoustic wave)components; MEMS (micro electro 
mechanical Systems) components; MEMS (micro 
electro mechanical systems) sensors; MEMS (micro 
electro mechanical systems) microphones; electronic 
circuit modules; H-ML (high-frequency multilayer) 
devices; ESD (electro-static discharge) components; 
EMI (electro-magnetic interference) components; 
optical components; PLC (planar lightwave circuits); 
TOSA (transmitter optical subassembly); ROSA 
(receiver optical subassembly); optical sensors; 
visible radiant optical sensors; optical attenuators; 
optical couplers; optical splitters; optical filters; optical 
switches; optical isolators; optical circulators; optical 
modulators; optical connectors; optical multiplexers; 
optical demultiplexers; optical transceivers; photo 
diodes; optical sensor modules; visible radiant optical 
sensor modules; optical attenuator modules; optical 
coupler modules; optical splitter modules; optical filter 
modules; optical switch modules; optical isolator 
modules; optical circulator modules; faraday rotator 
modules; optical modulator modules; optical 
connector modules; optical multiplexer modules; 
optical demultiplexer modules; optical transceiver 
modules; photo diode modules; optical sensor 
assemblies; visible radiant optical sensor assemblies; 
optical attenuator assemblies; optical coupler 
assemblies; optical splitter assemblies; optical filter 
assemblies; optical switch assemblies; optical 
isolator assemblies; optical circulator assemblies; 
faraday rotator assemblies; optical modulator 
assemblies; optical connector assemblies; optical 
multiplexer assemblies; optical demultiplexer 
assemblies; optical transceiver assemblies; photo 
diode assemblies; transmitter optical sub assemblies; 
receiver optical sub assemblies; faraday rotators; 
piezoelectric devices; multilayer varistors; multilayer 
NTC (negative temperature coefficient) thermistors; 
Magnetic heads and parts and components thereof, 
including, head sliders, head gimbal assemblies 
(HGA), head arm assemblies (HAA), head stack 
assemblies (HSA), and/or head coil assemblies
(HCA); Magnetic sensors; magnetic encoders; 
magnetic scale; thin-Film Actuators; Thermal heads; 
VTR heads; Tape heads; Finger Navigation module; 

חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; מנחתים [התקנים 
להקטנת משרעת אות] אופטיים; מצמדיס אופטיים; מפצלים 

אופטיים; מסננים אופטיים; מתגים אופטיים; מבודדים אופטיים; 
סירקולטורים אופטיים; אפננים אופטיים; מחברים אופטיים; 
מרבבי נתונים אופטיים; נוטלי ריבוב אופטיים; משדרים- 

מקלטים אופטיים; פוטו-דיודות; מודולים של חיישנים אופטיים; 
מודולים של חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; מודולים של 
מנחתים [התקנים להקטנת משרעת אות] אופטיים; מודולים של 
מצמדים אופטיים; מודולים של מפצלים אופטיים; מודולים של 
מסננים אופטיים; מודולים של מתגים אופטיים; מודולים של 

מבודדים אופטיים; מודולים של סירקולטורים אופטיים; מודולים 
של מסובבי פאראדיי; מודולים של אפננים אופטיים; מודולים של 
מחברים אופטיים; מודולים של מרבבי נתונים אופטיים; מודולים 

של נוטלי ריבוב אופטיים; מודולים של משדרים-מקלטים 
אופטיים; מודולים של פוטו-דיודות; מכללים של חיישנים 

אופטיים; מכללים של חיישנים אופטיים זוהרים נראים לעין; 
מכללים של מנחתים [התקנים להקטנת משרעת אות] אופטיים; 
מכללים של מצמדים אופטיים; מכללים של מפצלים אופטיים; 
מכללים של מסננים אופטיים; מכללים של מתגים אופטיים; 
מכללים של מבודדים אופטיים; מכללים של סירקולטורים 

אופטיים; מכללים של מסובבי פאראדיי; מכללים של אפננים 
אופטיים; מכללים של מחברים אופטיים; מכללים של מרבבי 

נתונים אופטיים; מכללים של נוטלי ריבוב אופטיים; מכללים של 
משדרים-מקלטים אופטיים; מכללים של פוטו-דיודות; תתי מכלל 

אופטיים למשדר; תתי מכלל אופטיים למקלט; מסובבי 
פאראדיי; מתקנים פיזואלקטריים; מגיני נחשולי מתח רב 

שכבתיים; תרמיסטורים רב שכבתיים מסוג מקדם טמפרטורה 
שלילי; ראשים מגנטיים, חלקיהם ורכיביהם, כולל מחווני ראש, 
מכללי גימבל לראשים; מכללי זרוע לראשים; מכללים של ראש 
עורם ו/או מכללים של סלילי ראש; חיישנים מגנטיים; מקודדים 
מגנטיים; מאזניים מגנטיים; מנגנוני גישה בשכבה דקה; ראשים 
תרמיים; ראשים של מכשירי וידאו; ראשים של מכשירי טייפ; 

מודול ניווט אצבע; לייטפיק; מנועים; מנועי ציר; מנועי סליל קולי; 
כוננים למחשבים; נתונים אופטיים; רכיבים של כונני מחשב; 
מעגלים משולבים אלקטרוניים; שבבים מוליכים למחצה; 

מוליכים למחצה; זיכרון מגנטי עם גישה אקראית; ביוסנסור; 
מתלים וחלקים ורכיבים שלהם, לרבות כפיפות, אלומות טעינה, 
בסיסי פלטות, צירים ו/או עקבות; מתלים של כונני מחשב; 
סוללות נטענות; סוללות ליתיום יון; סוללות פולימר ליתיום יון 
נטענות; מודול אופטי לייצוב תמונות; התקן אופטי לייצוב 

תמונות; מנגנון גישה אופטי לייצוב תמונות; מעגל 
חשמלי/אלקטרוני; תכניות מחשב; תוכנת מחשב; מתגי אפקט 
הול; חיישני אפקט הול ליניאריים; חיישנים אלחוטיים לניטור 
נתונים חיוניים; התקנים נישאים לניטור נתונים חיוניים עם 

חיישנים לניטור הסימנים החיוניים, חום גוף או תנועות גוף של 
אנשים הלובשים או נושאים את ההתקנים, ומשדרים את 

הנתונים הללו לטלפונים חכמים או למחשבי טאבלט; יחידות 
ומודולים אלחוטיים להעברת כוח; חלקים ואביזרים של כל 

הסחורות שלעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                              
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 Owners

Name: TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION)

Address: 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

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

lightpeak; motors; spindle motors; voice coil motors; 
disk drives for computers; optical data media; disk 
drive components; electronic integrated circuits; 
semiconductor chips; semiconductors; MRAM 
(Magnetoresistive Random Access Memory); 
biosensor; suspensions and parts and components 
thereof, including flexures, load beams, base plates, 
hinges, and/or traces; computer disk drive 
suspensions; magnetic disk drive suspensions; 
rechargeable batteries; Lithium-ion batteries; 
rechargeable lithium-ion polymer batteries; optical 
image stabilization module; optical image 
stabilization device; optical image stabilization 
actuator; electrical/electronic circuit; computer 
programs; computer software; hall switches; linear 
hall sensors; wireless vital data monitoring sensors; 
portable vital data monitoring devices with sensors to 
monitor the vital signs, body temperatures or physical 
movements of persons wearing or carrying the 
devices and transmit these data to smart-phones or 
tablet computers; wireless power transfer units and 
modules; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all included in class 9

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  
Class: 42 סוג: 42

The services of engineers and scientists who 
undertake evaluations, estimates, research and 
reports in the scientific and technological fields 
(including technological consultancy); computer and 
technology services for securing computer data and 
personal and financial information and for the 
detection of unauthorized access to data and 
information; scientific research services for medical 
purposes; product testing, namely, testing electronic 
products for electromagnetic emissions and immunity 
from electromagnetic interferences; engineering 
consultation, evaluation and electrical product design 
and development for others of electronic goods 
relating to the electromagnetic emissions and 
immunity from electromagnetic interference of 
electronic goods; measuring and evaluating over-the-
air signals of mobile terminals that emit RF signals;
development and design of sensor systems for 
remote process control, for monitoring, system 
control, diagnostics and error reporting; design, 
development and maintenance of computer software; 
all included in class 42.

שירותים של מהנדסים ומדענים המבצעים אומדנים, הערכות, 
מחקר ודוחות בתחומים המדעיים והטכנולוגיים (כולל ייעוץ 
טכנולוגי); שירותי מחשב וטכנולוגיה לאבטחת נתוני מחשב 

ומידע אישי ופיננסי ולמעקב אחר גישה בלתי מורשית לנתונים 
ולמידע; שירותי מחקר מדעי למטרות רפואיות; בדיקת מוצרים, 
דהיינו, בדיקה של מוצרים חשמליים בחיפוש אחר פליטות 

אלקטרומגנטיות וחסינות מפני התאבכות אלקטרומגנטית; ייעוץ 
הנדסי, הערכה ועיצוב ופיתוח של מוצרים חשמליים עבור 

אחרים ביחס למוצרים אלקטרוניים בנוגע לפליטות 
אלקטרומגנטיות וחסינות מפני התאבכות אלקטרומגנטית של 
מוצרים אלקטרוניים; מדידה והערכה של אותות אלחוטיים של 
מסופים ניידים הפולטים אותות תדרי רדיו; פיתוח ועיצוב של 
מערכות חיישנים לבקרת תהליכים מרחוק, עבור ניטור, בקרת 
מערכות, אבחון ודיווח על שגיאות; עיצוב, פיתוח ואחזקה של 
תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42                                 
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Trade Mark No. 305664 מספר סימן

Application Date 08/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1402967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Address: Viale Parco dell'Industria 5, Frazione Solomeo, 
I-06073 Corciano (PG), 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: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; lighting fittings; lamp casings; 
diffusers (light —); spotlights; lighting installations; 
chandeliers; lamps; light bulbs; lanterns; lamp 
shades; ceiling lights; light assemblies; lamp glasses; 
ovens; hobs; ventilation hoods, range hoods, cooker 
hoods; drying machines; boilers 

כ"ז סיון תשע"ט - 31330/06/2019



Trade Mark No. 305699 מספר סימן

Application Date 30/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1403477 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable application software for cell phones 
and downloadable computer programs for use in 
online shopping, online games, online reading, online 
chatting, data management, face recognition, media 
player, financial management, business 
management, accommodation and catering booking, 
ticketing agent, aircraft and train ticket inquiry and 
booking, logistics and courier information inquiry and 
for anti-virus purposes; computer peripheral devices, 
namely cameras, media players, headsets, surround 
sound systems, DVD players, monitors, printers, 
mouses and scanners, keyboards, USB Flash Drive; 
humanoid robots with artificial intelligence; face 
recognition device; network communication device, 
namely, equipment for accessing and controlling 
computerized networks and for signal transmission, 
such as routers and network switches; smartphones; 
cabinets for loudspeakers; measuring apparatus; 
animated cartoons.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; direct mail advertising; advertising by 
mail order; on-line advertising on a computer 
network; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; providing business 
information via a web site; organizing fashion shows 
for advertisement and sales; business management 
and organization consultancy; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; sales promotion for others; import-export 
agency services; auctioneering; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; marketing; compilation of 
information into computer databases; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies.

Class: 38 סוג: 38

News agency services; message sending; 
communications by computer terminals; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; providing online forums; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; 
transmission of digital files; communications by 
telephone; computer aided transmission of messages 
and images.

כ"ז סיון תשע"ט - 31430/06/2019



Conditions/Disclaimers

The trademark is consisted of a "dog" device smiling 
to the right side and the English letters "JD.COM".

 Owners

Name: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.

Address: Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 
Kechuang 11 Street,Beijing Economic and Tec, 
Development Zone, Beijing, People's Republic of China

(P.R. China 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

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products for 
others; industrial design; computer software design; 
creating and maintaining web sites for others; hosting 
computer sites [web sites]; rental of web servers; 
software as a service [SaaS]; cloud computing; 
electronic data storage; graphic arts 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)

People's Republic of China, 24/08/2017, No. 
26038325

סין, 24/08/2017, מספר 26038325

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 24/08/2017, No. 
26041901

סין, 24/08/2017, מספר 26041901

Class: 38 סוג: 38

People's Republic of China, 24/08/2017, No. 
26046861

סין, 24/08/2017, מספר 26046861

Class: 35 סוג: 35

People's Republic of China, 24/08/2017, No. 
26049322

סין, 24/08/2017, מספר 26049322

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 305708 מספר סימן

Application Date 15/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1403637 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 31630/06/2019



Class: 30 סוג: 30

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; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being pasta; freeze-dried dishes with the 
main ingredient being rice; buns; bread rolls; edible 
rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla 
substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; 
vermicelli [noodles]; natural sweeteners; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing 
[mirror glaze]; cake frosting [icing]; mustard; 
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-
based snack food in the form of rice cakes; 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]; cocoa; caramels [candy]; curry [spice]; 
ketchup [sauce]; flour-based dumplings; sweetmeats 
[candy]; dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; 
unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; 
hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; 
groats for human food; ice cubes; corn, milled; corn, 
roasted; meat pies; couscous [semolina]; noodles; 
edible ices; rice cakes; mayonnaise; macaroons 
[pastry]; macaroni; marinades; marzipan; honey; 
bean meal; corn flour; nut flours; wheat flour; soya 
flour; barley meal; muesli; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
cocoa-based beverages; chamomile-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate 
beverages with milk; chocolate-based beverages; 
crushed oats; husked oats; okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes]; onigiri [rice balls]; nutmegs; 
chocolate-coated nuts; pelmeni [dumplings stuffed 
with meat]; allspice; peppers [seasonings]; pesto 
[sauce]; cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; 
popcorn; powders for making ice cream; baking 
powder; mustard meal; condiments; cereal 
preparations; oat-based food; gingerbread; spices; 
petits fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit 
coulis [sauces]; ravioli; instant rice; rice; wheat germ 
for human consumption; spring rolls; sesame seeds 
[seasonings]; linseed for culinary purposes 
[seasoning]; processed seeds for use as a 
seasoning; aniseed; confectionery; cooking salt; 
sherbets [ices]; soya sauce; tomato sauce; sauces 
[condiments]; pasta sauce; spaghetti; seasonings; 
chocolate-based spreads; chocolate spreads 
containing nuts; rusks; breadcrumbs; sushi; 
sandwiches; tarts; dough; pastry dough; almond 
paste; rice pulp for culinary purposes; cake dough; 
chocolate decorations for cakes; halvah; bread; 
unleavened bread; chips [cereal products]; corn 
flakes; oat flakes; hot dog sandwiches; iced tea; 
chocolate; husked barley; flowers or leaves for use 
as tea substitutes; soya bean paste [condiment]; 
pastry; cereal crispbread.

כ"ז סיון תשע"ט - 31730/06/2019



 Owners

Name: Open Joint-Stock Company "Hlebprom"

Address: Molodogvardeitsev str., 2A, RU-454014 
Chelyabinsk, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל
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Trade Mark No. 305716 מספר סימן

Application Date 13/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1403727 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; body care preparations; hair preparations 
and hair treatments; shampoos; hair dyes; hair spray.

Class: 7 סוג: 7

Mixers (machines).

Class: 8 סוג: 8

Manicure implements, electric; hygienic and beauty 
implements for humans and animals; hair styling 
appliances.

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; computers; testing 
apparatus not for medical purposes; physical 
analyzing apparatus (other than for medical use); 
photometric
analyzers (other than for medical use); 
spectrometers; cameras; mobile applications and 
software for analyzing hair and suggesting hair care 
preparations; display screens; computer screens. 

Class: 20 סוג: 20

Mirrors.

Class: 38 סוג: 38

Electronic data exchange.

Class: 44 סוג: 44

Human hygiene and beauty care; hair salon services; 
beauty consultancy; beauty information services.

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

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

Germany, 18/09/2017, No. 30 2017 109 422 גרמניה, 18/09/2017, מספר 422 109 2017 30

Class: 3 סוג: 3

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 31930/06/2019



 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 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

Class: 20 סוג: 20

Class: 38 סוג: 38

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 32030/06/2019



Trade Mark No. 305717 מספר סימן

Application Date 15/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1403773 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 32130/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Radios; photographic apparatus; audio and video 
cassettes; videotapes; sound recording disks, 
compact disks (audio and video), magnetic disks, 
optical disks, laser disks; floppy disks; 
telecommunication terminals; facsimile machines, 
mobile or portable facsimile machines; video phones; 
multimedia terminals; video game cartridges; game 
software; magnetically encoded prepaid telephone 
cards; integrated circuit cards [smart cards]; 
magnetic cards; magnetic identity cards; software in 
the field of entertainment; software for downloading 
images, sounds and data, software for downloading 
electronic messages with or without attachments; 
radio telephones including ready-to-use 
subscriptions; software for access to a computer 
network or data transmission network, especially to a 
global communication network (such as the Internet) 
or to a private or restricted network (such as an 
intranet); database server centers (software); 
screens, namely, telephone screens, computer 
screens, television screens; electronic publications 
(downloadable); electronic images (downloadable); 
electronic cards for access to a telecommunication 
network; CD-ROMs; DVD-ROMs; equipment for data 
processing and computers; video recorders; DVD-
ROM players; magnetically encoded pre-paid 
telephone cards, encoded bank cards, encoded 
credit cards; cinematographic cameras; 
cinematographic films; animated cartoons; cleaning 
apparatus for sound recording discs; transmitting 
sets (telecommunication); sound recording strips; 
sound recording apparatus; sound recording media; 
tape recorders; microprocessors; modems; 
computers; recorded computer programs in the field 
of entertainment; radiotelephony sets; telephone 
answering machines; information processing 
apparatus; apparatus for the downloading, reading 
and recording of digital files (sound and audiovisual); 
sunglasses; optical goods; anti-glare glasses; 
spectacle chains; cords for spectacles; instruments 
containing eyepieces; spectacle lenses; spectacle 
frames; spectacle cases; goggles for sports; 3D 
spectacles; smart glasses; spectacles (optics); tools 
for the development of computer software; computer 
software for use as an application programming 
interface (API); application programming interfaces 
(API) for software facilitating on-line services for 
social networking, the building of social networking 
applications and enabling the recovery, uploading, 
downloading, access to and management of data; 
computer software enabling the uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, sharing or providing by 
other means of information or electronic media via 
computer and communications networks.

כ"ז סיון תשע"ט - 32230/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies; dissemination of 
advertisements; dissemination and distribution of 
advertising materials (leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples); television advertising; rental of 
advertising space; modeling services for advertising 
or sales promotion purposes; advertising mail; rental 
of advertising material; publication of advertising 
texts; radio advertising; television advertising; radio 
advertising; telephone answering and message 
services especially for absent and/or unavailable 
subscribers; transcription of communications; 
subscriptions to a telecommunication network; 
subscriptions to a center providing access to a 
computer network or a network for the transmission 
of data, sounds, images, moving pictures, particularly 
via a wireless network, particularly a short or long 
distance network; telephone answering for 
unavailable subscribers; subscriptions to computer 
databases; placement of artists (business 
management of artistic affairs); advertising, 
marketing and promotional services; market research 
and commercial information; advertising services, 
namely promoting the products and services of 
others via computer and communications networks; 
operating on-line marketplaces for the sale of 
products and/or services; on-line retail store services 
for digital media.

Class: 38 סוג: 38

Audio-visual communication services (transmission of 
information by audio-visual means), broadcasting of 
television channels especially via the Internet, 
intranet and extranet; transmission of information 
contained in voice server centers; press agencies; 
cable television broadcasting; mobile radio 
transmissions, communication via computer 
terminals; radio communications; telephone 
communications; telecommunications; television 
program broadcasting; broadcasting of radio and 
television programs; sending of telegrams; 
information on telecommunications; rental of 
telecommunication apparatus; rental of message 
sending apparatus; message transmission; satellite 
transmission; transmission and dissemination of 
data, sound, images and animated images, 
especially computer-assisted, especially in the 
context of telephone meetings, conference calls and 
video conferences; transmission of information that 
can be accessed via databases and computer or data 
communication database server centers; radio 
program broadcasting; radio broadcasting; cellular 
telephone communication; information on 
telecommunications; telephone communications; 
telephone services; computer-aided transmission of 
messages and images; provision of access to the 
Internet; telecommunications via national and 
international networks (Internet); provision of access 
to logos and ringtones for mobile and landline 
telephones; services for transmitting photographs, 
still and/or animated images, music, sounds via all 
telecommunication networks (the Internet, mobile 
phone networks); services for the transmission of 
photographs, images, music, sounds via a wireless 
local area network, especially over short distance; 
services for transmitting photographs, images, music, 

כ"ז סיון תשע"ט - 32330/06/2019



sounds via a radio communication network; 
broadcasting of television channels regardless of the 
receiving media and the technical means of 
broadcasting; provision of access to a website for 
connecting individuals; audiovisual program 
broadcasting via computer terminals; Audiovisual 
program broadcasting via a global communication 
network (such as the Internet) or private or restricted 
access (intranet), or cable, or satellite, or VHF 
networks; rental of access time to databases and 
server centers for computer or data communication 
databases, wireless networks (short or long 
distance), telephone, radiotelephone, telematic, 
global communication (such as the Internet) or 
private or restricted-access networks (such as 
intranets), global communication (Internet-type) or 
private or restricted-access (intranet-type) server 
centers; provision of access to computer databases 
in the field of social networking, social contacts, 
telecommunication services; providing online forums 
for communication on topics of general interest; 
providing communication links online that transfer 
users of websites to other local or global web pages; 
provision of access to third-party websites hosted on 
computer servers accessible via global computer 
networks; provision of access to websites for others 
by enabling users to log in via a universal username 
and password via global computer networks and 
other communication networks, dissemination of 
audio, video and text sequences over the Internet or 
other communications networks, namely the 
electronic transmission of audio clips, texts and video 
clips of others; provision of access to a social 
networking website for entertainment purposes; 
broadcasting services, namely the uploading, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
providing by other means of electronic media or 
information over the Internet or another 
communications network; providing on-line 
community forums enabling users to post, search, 
watch, share, critique, rate and comment on videos 
and other multimedia content; broadcasting over a 
global computer network of scheduled audio and 
video programs; provision of access to a video 
sharing portal; email especially via telephone 
networks.

כ"ז סיון תשע"ט - 32430/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Entertainment, entertainment by radio and television 
particularly by national and international 
telecommunication networks (the Internet); sporting 
and cultural activities; show and film production; 
rental of films and sound recordings; organization of 
competitions relating to education or entertainment; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences, conventions; editing of books, of 
magazines; record production; modeling for artists; 
editing of radio and television programs; game 
service provided online from a computer network; 
electronic desktop publishing; electronic publication 
of books and journals online; videotape editing; 
editing of television programs; videotaping; 
production of audio-visual programs, shows, films 
other than advertising films and of television 
programs; entertainment and providing of games on 
mobile and stationary communications networks; 
providing information relating to entertainment via 
computer, electronic or on-line databases, electronic 
publishing services, namely the publication of text 
and graphic works of others via computer and 
communications networks, publishing of electronic 
publications; entertainment services, namely 
providing temporary use of interactive multiplayer or 
single player games, to be played via computer or 
communications networks; providing information 
relating to on-line computer games and video games 
via computer or communications networks; 
entertainment services, namely the provision of 
information or multimedia content via the Internet 
and/or other communications networks; education 
services; entertainment and educational services 
offering electronic media, multimedia content, videos, 
movies, images, texts, photographs, games, user-
generated content, audio content and related 
information via computer and communications 
networks; editing services for video, audio and digital 
multimedia entertainment; online digital publishing 
services; rental of apparatus for recording data, 
sound, images and animated images; rental of 
recording apparatus.

כ"ז סיון תשע"ט - 32530/06/2019



Class: 42 סוג: 42

Computer rental; computer programming; recovery of 
computer data; technical expertise in the field of 
telecommunications and computer or data 
transmission networks provided by engineers; design 
and development of computer and telephone 
communication systems; rental of apparatus for 
reproducing and processing of data, sound, images 
and animated images, namely computers, database 
server centers (software), personal digital assistants; 
creation and maintenance of Web sites for others; 
Internet site hosting, secure messaging; services 
provided by graphic art designers, namely creating 
(design and production) of virtual and interactive 
images; scientific and industrial research (technical 
research) relating to new information technologies, to 
computer and communication networks, to virtual and 
interactive images and communication; computer 
services, namely the creation (design) of software for 
on-line virtual communities enabling registered users 
to organize groups and events, participate in 
discussions and engage in social, business and 
community networking; computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing 
and conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; providing 
temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking, the creation 
(design) of virtual communities and transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics and 
data.

Class: 45 סוג: 45

On-line social connecting services, services providing 
dating and social networking on the Internet.

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

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

France, 14/09/2017, No. 4388333 צרפת, 14/09/2017, מספר 4388333

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ז סיון תשע"ט - 32630/06/2019



 Owners

Name: MA GENERATION

Address: 78 avenue Marceau, F-75008 Paris, France

(France SAS)

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

כ"ז סיון תשע"ט - 32730/06/2019



dōTERRA Serenity
Trade Mark No. 305805 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: dōTERRA Holdings, LLC

Address: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah, 
84062, U.S.A.

(Utah, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

essential oils for aromatherapy; essential oils for 
perfumery; essential oils for personal use; essential 
oils for skin; essential oils for the body; natural 
essential oils; non-medicated essential oils; lavender 
oil, for cosmetic purposes; essential oils of lemon; 
body oil; bath oil; oils for cleaning purposes; cosmetic 
oils; perfume oils; non-medicated massage oils; soap 
for personal use.

שמנים אתריים עבור ארומתרפיה; שמני תמצית וריח; שמנים 
אתריים לשימוש אישי; שמנים אתריים לעור; שמנים אתריים 
עבור הגוף; שמנים אתריים טבעיים; שמנים אתריים לא 

רפואיים; שמן לבנדר, למטרות קוסמטיות; שמני לימון; שמן גוף; 
שמן אמבט; שמנים למטרות ניקוי; שמנים קוסמטיים; שמני 

בושם; שמני עיסוי לא רפואיים; סבון לשימוש אישי.                 
                                                                                    

                                                                        

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements for humans; herbal supplements 
for sleeping problems; essential oils for 
pharmaceutical or medicinal purposes, for the use in 
manufacturing of gelcaps and other dietary 
supplements

תוספי תזונה עבור בני אדם; תוספים צמחיים עבור בעיות 
שינה; שמנים אתריים עבור תרופות או למטרות רפואיות, 

לשימוש בייצור של טבליות ג'ל ותוספי מזון אחרים.                 
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Trade Mark No. 305847 מספר סימן

Application Date 03/06/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for securely browsing the global 
computer network and private networks using a 
virtual private network; computer application software 
for computers, mobile phones, smart phones, and 
handheld computers, namely, software for securely 
browsing the global computer network and private 
networks; downloadable computer software for 
providing secure access to the Internet for computer 
devices, namely, computers, mobile phones, smart 
phones, and handheld computers through a virtual 
private network; computer software for enabling the 
secure sending and receiving of data on the Internet 
or other computer network or virtual private network; 
all included in Class 9.

תוכנת מחשב לגלישה מאובטחת ברשת מחשבים גלובלית 
וברשתות פרטיות באמצעות שימוש ברשת וירטואלית פרטית; 
יישומי תוכנת מחשב למחשבים, טלפונים ניידים, טלפונים 
חכמים, ומחשבי כף יד, דהיינו, תוכנה לגלישה מאובטחת 
ברשת מחשבים גלובלית וברשתות פרטיות; תוכנות מחשב 
הניתנות להורדה המספקות גישה מאובטחת לאינטרנט עבור 
התקני מחשב, דהיינו, מחשבים, טלפונים ניידים, טלפונים 
חכמים, ומחשבי כף יד דרך רשת פרטית וירטואלית; תוכנות 
מחשב המאפשרות שליחה וקבלת נתונים בצורה מאובטחת 
באינטרנט או ברשתות מחשב אחרות או ברשתות וירטואליות 
פרטיות. הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
online facilities in the nature of providing private and 
secure real time electronic communication over a 
computer network using a virtual private network for 
users of computer devices, namely, computers, 
mobile phones, smart phones, and handheld 
computers to securely access and browse the global 
computer network and private networks; broadcast 
communication services, namely, transmitting data 
securely over the Internet using a virtual private 
network or other communication network to 
designated recipients; broadcast communications 
services namely, transmitting data securely over the 
Internet using a virtual private network; all included in 
Class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, אספקת מתקנים מקוונים בצורה 
של אספקת תקשורת אלקטרונית פרטית ומאובטחת בזמן אמת 
באמצעות רשת מחשבים באמצעות שימוש ברשת וירטואלית 
פרטית עבור משתמשים של התקני מחשב, דהיינו, מחשבים, 
טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, ומחשבי כף יד כדי להיכנס 
ולגלוש באופן מאובטח ברשת מחשבים גלובלית ורשתות 

פרטיות; שירותי שידורי תקשורת, דהיינו, שידור נתונים באופן 
מאובטח דרך האינטרנט באמצעות רשת פרטית וירטואלית או 
רשתות תקשורת אחרות לנמענים ייעודיים; שירותי שידור 

תקשורת דהיינו, שידור נתונים באופן מאובטח דרך האינטרנט 
באמצעות שימוש ברשת וירטואלית פרטית. 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)

כ"ז סיון תשע"ט - 32930/06/2019



 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

U.S.A., 11/12/2017, No. 87/716,154 ארה"ב, 11/12/2017, מספר 87/716,154

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ז סיון תשע"ט - 33030/06/2019



FIVE ROSES

Trade Mark No. 305866 מספר סימן

Application Date 04/06/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: National Brands Limited

Address: 30 Sloane Street, Bryanston, Gauteng, Republic 
of South Africa

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: 30 סוג: 30

Coffee; tea; tea-based beverages, including iced tea; 
cocoa; artificial coffee; pastries and confectionery.

קפה; תה; משקאות על בסיס תה, כולל תה קר; קקאו; תחליפי 
קפה; דברי מאפה וממתקים.                                               

                

כ"ז סיון תשע"ט - 33130/06/2019



Trade Mark No. 305867 מספר סימן

Application Date 04/06/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: National Brands Limited

Address: 30 Sloane Street, Bryanston, Gauteng, Republic 
of South Africa

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: 30 סוג: 30

Coffee; tea; tea-based beverages, including iced tea; 
cocoa; artificial coffee; pastries and confectionery.

קפה; תה; משקאות על בסיס תה, כולל תה קר; קקאו; תחליפי 
קפה; דברי מאפה וממתקים.                                               

                

כ"ז סיון תשע"ט - 33230/06/2019



Trade Mark No. 306028 מספר סימן

Application Date 21/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1405598 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; detergents other than those used in 
manufacturing operations and for medical use; hair 
lotions.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes, namely, 
for cleaning, disinfection, decontamination and 
sterilization of medical devices and of  industrial and 
research equipment and of pharmaceutical and 
cosmetic  research centers; plasters; material for 
dressings, namely, bandages for dressings, gauze for 
dressings, surgical dressings, wound dressings, 
hemostatic dressings, adhesive dressings, sterilized 
dressings, elastic  dressings, disinfectant dressings, 
compresses for dressings; preparations  for 
destroying vermin; products for destroying plants; 
pesticides; depuratives; deodorants other than for 
personal use; air fresheners; deodorants for clothing 
or textile materials; disinfectants for hygienic use;
disinfectants for chemical toilets; antibacterial agents 
for sanitary use for the disinfection of machines; air 
purifying products; detergents for medical use; soil-
sterilizing agents; contact lens cleaning preparations; 
 cleaning solutions for contact lenses; chemical 
products to treat mildew; chemical products for 
treating phylloxera; vine disease treating chemicals; 
cleaning solvents for removing adhesive dressings or 
plasters; fungicides and herbicides for 
decontamination and sterilization of medical devices 
and of industrial and research equipment and of 
pharmaceutical and  cosmetic research centers; 
disinfectant soaps

Class: 10 סוג: 10

Compression dressings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/08/2017, No. 017137001 האיחוד האירופי, 22/08/2017, מספר 017137001

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 33330/06/2019



 Owners

Name: CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A.

Address: 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

(Luxembourg Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

כ"ז סיון תשע"ט - 33430/06/2019



Trade Mark No. 306035 מספר סימן

Application Date 05/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1405683 מספר סימן בינלאומי

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; preparations for 
making soups; prepared vegetable salads; milk  
shakes

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; rice flour and  cereals flour; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauce 
(condiments); spices; ice; sandwiches; pies; pasties; 
chocolate; cakes; tarts; biscuits (cookies); candy; 
pralines;  muesli bars; chocolate bars; muesli; pasta; 
ready-made dishes containing pasta; elishes 
(condiments); chutneys [condiments]”.

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; herbs (fresh); natural 
plants and flowers; lettuce bulbs; rice seedlings and 
vegetable seeds; nuts being fresh

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wine.

כ"ז סיון תשע"ט - 33530/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Retailing relating to preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables,  jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, prepared  soups, prepared salads, 
milkshakes; retailing relating to coffee, tea, cocoa 
and  artificial coffee, rice, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastries and  
confectionery, edible ices, sugar, honey, treacle, salt, 
mustard, vinegar, sauces  (condiments), spices, ice, 
sandwiches, pies, baked goods, chocolate, biscuits, 
cakes,  tarts, candy, pralines, muesli bars, chocolate 
bars, muesli, pasta, prepared pasta  dishes, relish 
(condiment), chutneys; retailing relating to fresh fruits 
and vegetables  and fresh herbs, natural plants and 
flowers, foodstuffs and beverages for animals, bulbs, 
seedlings and seeds for planting, fresh nuts; retailing 
relating to beers, mineral  and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, fruit beverages and 
fruit  juices, syrups and other preparations for making 
beverages, soft drinks, juices, smoothies; retail 
services in relation to alcoholic beverages (except 
beer), wine

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafés; 
restaurants; catering for the provision  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)

Denmark, 08/06/2017, No. VA 2017 01225 VA 2017 01225 דנמרק, 08/06/2017, מספר

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: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 33630/06/2019



 Owners

Name: H & M Hennes & Mauritz AB

Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden

(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

כ"ז סיון תשע"ט - 33730/06/2019



Trade Mark No. 306105 מספר סימן

Application Date 08/06/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: National Brands Limited

Address: 30 Sloane Street, Bryanston, Gauteng, Republic 
of South Africa

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: 30 סוג: 30

Coffee; tea; tea-based beverages, including iced tea; 
cocoa; artificial coffee; pastries and confectionery.

קפה; תה; משקאות על בסיס תה, כולל תה קר; קקאו; תחליפי 
קפה; דברי מאפה וממתקים.                                               

                

כ"ז סיון תשע"ט - 33830/06/2019



STARFIELD

Trade Mark No. 306137 מספר סימן

Application Date 11/06/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; mobile application software, 
namely games for phones and mobile devices; 
electronic devices featuring computer game software 
for use with computers and video game consoles; 
pre-recorded digital media in the nature of CD-ROMs 
and DVDs featuring computer games and video 
games, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, motion 
pictures, and animation in the field of video games 
and computer games; downloadable digital media, 
namely, downloadable images, downloadable 
artwork, downloadable text files, downloadable audio 
files, downloadable video files, downloadable game 
software, and downloadable motion pictures; 
downloadable software for use in computer and video 
game development, simulations, and visualizations; 
game software development tools for the creation 
and modification of computer and video games; 
software for use in accessing online marketplaces; 
downloadable software for use in accessing online 
non-downloadable games and services; game 
software development tools for use in development, 
creation, modification, and deployment by others for 
the creation of computer and video games;  
sunglasses; downloadable software in the nature of 
expanded content for existing video and computer 
games; skins and covers for video game consoles 
and devices; video game controllers and joysticks; 
downloadable artwork and videos related to video 
and computer games; all included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש עם מחשבים וקונסולות משחקי וידאו;  
תוכנת יישומים ניידים, כלומר משחקים עבור טלפונים ומכשירים 
ניידים; מכשירים אלקטרוניים הכוללים תוכנות משחקי מחשב 
לשימוש עם מחשבים וקונסולות משחק וידאו; מדיה דיגיטלית 
מוקלטת מראש המאפיינים תקליטורים ו- די.וי.די  הכוללים 
משחקי מחשב ומשחקי וידאו, טפטים, שומרי מסך, קובצי 
מוסיקה דיגיטליים וגרפיקה, סרטונים, סרטים, קובצי 

מולטימדיה, תמונות תנועה ואנימציה בתחום משחקי הווידאו 
ומשחקי מחשב; מדיה דיגיטלית להורדה, כלומר, תמונות 

להורדה, גרפיקה להורדה, קבצי טקסט להורדה, קבצי אודיו 
להורדה, קבצי וידאו להורדה, תוכנות משחק להורדה, ותמונות 

תנועה להורדה; תוכנה להורדה לשימוש במחשב ופיתוח 
משחקי וידאו, סימולציות, ויזואליזציה; כלי פיתוח תוכנת משחק 
עבור יצירה ושינוי של המחשב ומשחקי וידאו; תוכנה לשימוש 
בגישה לשווקים מקוונים; תוכנה להורדה לשימוש בגישה 

למשחקים ושירותים מקוונים שאינם ניתנים להורדה; כלי פיתוח 
תוכנת משחק לשימוש בפיתוח, יצירה, שינוי, ופריסה על ידי 

אחרים עבור יצירת מחשב ומשחקי וידאו;  משקפי שמש; תוכנה 
להורדה באפיון תוכן מורחב עבור משחקי וידאו ומשחקים 
קיימים; עורות- (שכבה חיצונית או כיסוי) וכיסויים עבור 
קונסולות משחקי וידאו והתקנים; בקרי משחק וידאו 

וג'ויסטיקים; יצירות אמנות להורדה וקטעי וידאו הקשורים 
למשחקי וידאו ומשחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 33930/06/2019



 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Providing online computer games for use with 
computers, handheld computers, wireless telephones 
and mobile and wireless devices; entertainment 
services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services, namely, 
the production and provision of an ongoing television 
program delivered via the internet; entertainment 
services in the nature of an on-going television 
program set in a post-nuclear apocalyptic world; 
providing online information regarding an ongoing 
television program; providing a website featuring 
information, visual materials, and non-downloadable 
prerecorded audio and video content relating to an 
ongoing television program; providing non-
downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, journals and newspapers in the 
field of novels, comics and cartoons; movie film 
production; movie film distribution; production and 
rental of audio-visual works, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, and music, 
for streaming or downloading in the fields of 
entertainment and video games; production of video 
and computer game software; providing blogs in the 
nature of an online journal over the Internet featuring 
entertainment and video games; providing a website 
featuring audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, and video 
clips, audio clips, film clips, and photographs, in the 
fields of entertainment and video games; providing a 
website featuring video and interactive games; fan 
club services; providing non-downloadable films and 
television shows via a video-on-demand transmission 
service; all included in class 41.

מתן משחקי מחשב מקוונים לשימוש עם מחשבים, מחשבי כף 
יד, טלפונים אלחוטיים והתקנים ניידים ואלחוטיים; שירותי 

בידור, כלומר, מתן משחקי מחשב אינטראקטיביים באינטרנט; 
שירותי בידור, דהיינו, הפקה ומתן תוכנית טלוויזיה מתמשכת 
המועברת באמצעות האינטרנט; שירותי בידור בטבע של 
תוכנית טלוויזיה מתמשכת שנקבעה בעולם פוסט-גרעיני 

אפוקליפטי; מתן מידע מקוון לגבי תוכנית טלוויזיה מתמשכת; 
מתן אתרי אינטרנט שמציעות מידע, חומרים חזותיים, תוכן 

אודיו ווידאו מוקלט מראש הקשור לתוכנית טלוויזיה מתמשכת 
שאינו ניתן להורדה; מתן פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים 
להורדה בטבעם של ספרים, מגזינים, כתבי עת ועיתונים 

בתחום הרומנים, הקומיקס והקריקטורות; הפקת סרטי קולנוע; 
הפצת סרטי קולנוע; הפקה והשכרה של עבודות 

אודיו-ויזואליות, במיוחד, סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה, 
סרטונים ומוסיקה, להזרמה או להורדה בתחומי הבידור 

והווידאו; הפקת תוכנות משחקי וידאו ומחשב; סיפוק בלוגים 
באפיון של כתב עת מקוון דרך האינטרנט שמציעות בידור 

ומשחקי וידאו; סיפוק אתר המציע תוכן אודיו-ויזואלי, במיוחד, 
תמונות בתנועה-סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה, וידאו וקטעי 
וידיאו, קטעי קול, סרטונים ותצלומים, בתחומי בידור ומשחקי 
וידאו; סיפוק אתר המציג וידאו ומשחקים אינטראקטיביים; 

שירותי מועדון מעריצים; סיפוק סרטים שאינם להורדה ותוכניות 
טלוויזיה באמצעות שירות שידור וידאו לפי דרישה; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 34030/06/2019



Trade Mark No. 306292 מספר סימן

Application Date 11/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1407516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Via dell'Industria, 4-6, I-36042 BREGANZE (VI), 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; clutch bags; bumbags; travel baggage; 
suitcases; pocket wallets; coin purses; key cases; 
umbrellas; shopping bags; beauty cases; holdalls; 
haversacks; briefcases; credit-card holders; business 
card cases; schoolbags; rucksacks; gentlemen's 
handbags; articles of luggage being bags; trolley 
bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing for children; bath robes; bathing 
suits; belts [clothing]; neckties; neckerchiefs; gloves 
[clothing]; underwear; pyjamas; nightwear; stockings; 
tights; shawls; scarves; footwear; headgear.

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

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

Italy, 04/12/2017, No. 302017000139532 איטליה, 04/12/2017, מספר 302017000139532

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 34130/06/2019



Trade Mark No. 306294 מספר סימן

Application Date 19/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1407527 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Safety shoes and safety clothing; footwear and 
clothing for use in industry for protection against 
accidents; protective and safety equipment; safety 
footwear for protection against accident or injury; 
shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; sunglasses; cases for sunglasses; headphones; 
cell phone straps; compact discs; dvds; computer 
stylus; memory sticks; compact discs [read-only 
memory]; magnetic data media; video cassettes; 
soles and insoles for use in industry (safety shoes); 
knee-pads for workers; hard heads (protective 
helmets); gloves for protection; safety goggles (not 
covered by general optical and fashion glasses).

Class: 35 סוג: 35

Retailing, including electronically, in relation to shoe 
care products, footwear, clothing, protective 
footwear, protective clothing, leatherware (namely 
trunks and travelling bags, sacks, pouches, 
backpacks, carrier bags, book bags and school 
satchels, small leather goods, namely belts, purses, 
pocket wallets, key bags), travelling trunks, bags, 
umbrellas, headgear, shoe laces, shoe hooks, shoe 
eyelets, shoe fasteners, shoe ornaments; 
computerized online retailing, order fulfilment and 
goods advertising; providing product and service 
information to customers; home shopping in relation 
to shoe care products, footwear, clothing, protective 
footwear, protective clothing, leatherware (namely 
trunks and travelling bags, sacks, pouches, 
backpacks, carrier bags, book bags and school 
satchels, small leather goods, namely belts, purses, 
pocket wallets, key bags), travelling trunks, bags, 
umbrellas, headgear, shoe laces, shoe hooks, shoe 
eyelets, shoe fasteners, shoe ornaments by means 
of television, telephone and global computer 
networks.

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

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

Germany, 26/07/2017, No. 30 2017 107 496 גרמניה, 26/07/2017, מספר 496 107 2017 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 34230/06/2019



 Owners

Name: "Dr. Maertens" Marketing GmbH

Address: An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Germany

(DE Limited Liability Company)

Name: "Dr. Martens" International Trading GmbH

Address: Ahornstr. 8a, 82166 Gräfelfing, Germany

(DE 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

כ"ז סיון תשע"ט - 34330/06/2019



Trade Mark No. 306304 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0906122 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Power tools included in this class, namely, electric or 
pneumatic powered tools, and parts thereof, included 
in this class, and accessories thereof included in this 
class; chucks (parts of machines), drilling machines, 
hammer drills, bench drilling machines; powered 
tools, namely, hammer drills and chisel hammers, 
screwdrivers, groove-milling cutters, grinding, cutting 
and roughing equipment such as superfinish devices, 
angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, 
belt grinders and sanders, electric powered right 
angle polishers, powered straight grinders; powered 
curve shears; electric powered metal cutting snips; 
powered nibbling devices; electric glue guns; heat 
guns; powered tackers; powered circular saw 
benches and hand-held circular saws, piercing saws; 
powered descending circular saws; powered lopping 
saws and mitre-box saws; powered curved saws; 
band saw machines; surface planing machines; 
planing machines; milling machines, in particular 
surface milling cutters and table milling machines; 
bench belt sanding machines; powered suction 
apparatus and dust removal apparatus for the 
aforesaid goods; powered universal suction 
apparatus; the aforesaid goods also being battery-
powered hand-held, other than hand-operated power 
tools; powered barn, garden and agricultural 
implements, namely, powered hedge trimmers, 
chainsaws, garden vacuum devices, turf trimmers, 
electric scythes (machines), the aforesaid goods in 
particular battery-operated; transport containers 
adapted to the aforesaid goods and their 
accessories, in particular of metal and of plastic; 
pumps included in this class, in particular water 
pumps, pumps for domestic water systems; devices 
for generating, distributing and supplying 
compressed air included in this class, welding 
installations, mainly consisting of welding machines; 
compressors and accessories therefor, included in 
this class.

Class: 9 סוג: 9

Battery packs, mainly consisting of batteries, 
chargers for battery packs; welding apparatus and 
accessories therefor, included in this class.

Class: 11 סוג: 11

Hand-held lamps, including battery-powered hand-
held lamps.
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 Owners

Name: Metabowerke GmbH

Address: Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Trade Mark No. 306329 מספר סימן

Application Date 17/06/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

India No. 3766895 הודו מספר: 3766895

Dated 28/02/2018 (Section 16) מיום 28/02/2018 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED

Address: SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS 
HIGHWAY, MUMBAI, 400063, GOREGAON EAST, India

Indian 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: 3 סוג: 3

Cosmetic products and non-medicated toilet 
preparations; perfumery products, essential oils; 
wash face; soap; talcum powder; creams; lotions; 
deodorants; beauty care and skin care preparations 
and products; shampoo and conditioners; toiletries; 
all included in class 03. 

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי טואלטיקה לא רפואיים; מוצרי 
בישום, שמנים אתריים;  תכשירים לשטיפת פנים; סבון; אבקת 

טלק; קרמים; תחליבים; דאודורנטים; תכשירי ומוצרי יופי 
וטיפוח העור; שמפו ומייצבי שיער; תמרוקים; הנכללים כולם 

בסוג 03.
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Trade Mark No. 306337 מספר סימן

Application Date 17/06/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kaneh-B Ltd.  שם: קנה-בי בע"מ

Address: Kam 48, Tel Aviv - Yafo, 6927801, Israel כתובת : ק"ם 48, תל אביב-יפו, 6927801, 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

Cremes, oils, skin ointments and sticks based on 
herbs and plant extracts; plant extracts for cosmetic 
use; all included in class 03.

קרמים, שמנים, משחות וסטיקים על בסיס צמחי מרפא 
ותמציות צמחים; תמציות צמחים לשימוש קוסמטי; הנכללים 

כולם בסוג 03.                                               

Class: 5 סוג: 5

Food supplements; nutritional supplements; jells as 
nutritional supplements; gum and candy as nutritional 
supplements; powders as nutritional supplements; 
preparations for medical purposes including herbs 
and plant extracts, plant extracts for medical use; all 
included in class 05.

תוספי מזון; תוספים תזונתיים; ג'לים כתוסף תזונה; מסטיקים 
וסוכריות כתוספי תזונה; אבקות כתוספי תזונה; תכשירים 
למטרות רפואיות הכוללים צמחי מרפא ותמציות צמחים, 

תמציות צמחים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 05.           
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KANEH-B

Trade Mark No. 306338 מספר סימן

Application Date 17/06/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kaneh-B Ltd.  שם: קנה-בי בע"מ

Address: Kam 48, Tel Aviv - Yafo, 6927801, Israel כתובת : ק"ם 48, תל אביב-יפו, 6927801, 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

Cremes, oils, skin ointments and sticks based on 
herbs and plant extracts; plant extracts for cosmetic 
use; all included in class 03.

קרמים, שמנים, משחות וסטיקים על בסיס צמחי מרפא 
ותמציות צמחים; תמציות צמחים לשימוש קוסמטי; הנכללים 

כולם בסוג 03.                                               

Class: 5 סוג: 5

Food supplements; nutritional supplements; jells as 
nutritional supplements; gum and candy as nutritional 
supplements; powders as nutritional supplements; 
preparations for medical purposes including herbs 
and plant extracts, plant extracts for medical use; all 
included in class 05.

תוספי מזון; תוספים תזונתיים; ג'לים כתוסף תזונה; מסטיקים 
וסוכריות כתוספי תזונה; אבקות כתוספי תזונה; תכשירים 
למטרות רפואיות הכוללים צמחי מרפא ותמציות צמחים, 

תמציות צמחים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 05.           
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MEMOJI

Trade Mark No. 306340 מספר סימן

Application Date 17/06/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; 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 
computer hardware; 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; 
smartglasses; smart rings; wearable activity trackers; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software for 
creating, recording, viewing, sharing, and sending 
emoticons and electronic messages; computer 
software for use in capturing and enhancing images 
and video; computer software for use in facial 
recognition and mapping on smart phones and tablet 
computers; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, 
computer peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, wearable 
devices, earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, audio and video players and recorders, home 
theatre systems, and entertainment 
systems;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, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; biometric identification and 
authentication apparatus;  accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; distance 
recording apparatus; pedometers; pressure 
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, 
display screens, head mounted displays, and 
headsets for use with computers, smartphones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality displays, 
goggles, controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 

מחשבים; חומרת מחשב; מחשבים נישאים; מחשבי לוח; 
מכשירי טלקומוניקציה וכלים;  טלפונים; טלפונים ניידים; 
טלפונים חכמים; התקני תקשורת אלחוטית להעברת קול, 

נתונים,   תמונות, אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה; ציוד תקשורת 
רשת; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים

נישאים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט לשיגור, קבלה ואחסון 
של שיחות טלפון, דואר  אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים; 
חומרת מחשב לבישה; התקנים דיגיטליים לבישים  המסוגלים 
לספק גישה לאינטרנט, לשליחה, קבלה ואחסון של שיחות 

טלפון, דואר אלקטרוני
ונתונים דיגיטליים אחרים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 

טבעות חכמות; עוקב פעילות  לביש; צמידים מחוברים ]מכשירי 
מדידה[; קוראי ספרים אלקטרוניים; תוכנת מחשב ליצירה,  

הקלטה, צפייה, שיתוף ושליחת סמלי הבעה והודעות 
אלקטרוניות; תוכנת מחשב לשימוש לכידת  תמונות ושיפור 
וידאו; תוכנת מחשב לשימוש לזיהוי פנים בטלפונים חכמים 

ומחשבי לוח; תוכנת  מחשב להגדרה, קביעה, תצורה, הפעלה 
ובקרה של מחשבים, ציוד היקפי למחשב, התקנים ניידים,  
טלפונים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, מכשירים 
לבישים, אוזניות (תוך אוזן )  אוזניות )ראש(, טלוויזיות, ממיר, 
נגני אודיו ווידאו, מקלטים, מערכות קולנוע ביתי ומערכות  
בידור; תוכנה לפיתוח יישומים; תוכנת משחקי מחשב; אודיו 
מוקלט מראש, וידאו ותוכן  מולטימדיה; התקנים היקפיים 
למחשב; התקנים ניידים, מכשירים אלקטרוניים היקפיים,  

שעונים חכמים, משקפיים חכמים, אוזניות )תוך אוזן(, אוזניות 
(ראש), טלוויזיות, תיבות  משובצות, נגני ומקלטי אודיו ווידאו; 
ציוד היקפי לביש לשימוש עם מחשבים, טלפונים ניידים,  

מכשירים אלקטרוניים ניידים; ממיר, נגני ומקלטי אודיו ווידאו; 
ציוד היקפי לביש לשימוש עם  מחשבים, טלפונים ניידים, 

מכשירים אלקטרוניים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 
 טבעות חכמות, אוזניות, אוזניות, טלוויזיות, ממיר, מקלטים 

ונגני אודיו ווידאו; זיהוי ביומטרי  ומנגנון אימות; מדי תאוצה; מד 
גובה; מכשירי מדידת מרחק; מכשירי הקלטה מרחוק; מד  

צעדים; מכשירי מדידת לחץ; מדדי לחץ; מסכים, מסכי תצוגה 
ראשיים, אוזניות לשימוש עם  מחשבים, טלפונים חכמים, 

מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים,  
שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ממירים , מקלטים 
ונגני אודיו ווידאו; תצוגות  מציאות וירטואליות ומוגברת, משקפי 
מגן, אוזניות; משקפיים תלת ממדיים; משקפיים; משקפי  שמש; 
עדשות משקפיים; זכוכית אופטית; מוצרים אופטיים; מכשירים 

וכלים אופטיים;  מצלמות, הבזקים למצלמות; מקלדות, 
עכברים, כריות עכבר, מדפסות, כונני דיסקים וכוננים  קשיחים; 
מכשירי הקלטת קול ומכשירים מפיקי קול; נגני ומקלטי אודיו 

ווידאו דיגיטליים;  רמקולי שמע; מגברים ומקלטי שמע; כלי רכב 
מנועיים לרכב; מכשירי הקלטת קול ומכשירים  קוליים; אוזניות 
)תוך אוזן(; אוזניות )ראש(; מיקרופונים; טלוויזיות; מקלטי 
טלוויזיה וצגים;  ממירים; רדיו; משדרי רדיו ומקלטי רדיו; 
ממשקי משתמש למחשבי רכב על גבי לוח ומכשירים  

אלקטרוניים, כלומר לוחות בקרה אלקטרוניים, מסכים, מסכי 
מגע, שלטים מרוחקים, תחנות  עגינה, מחברים, מתגים 

ובקרות מופעלות ע"י קול; מערכות מיקום גלובלית  (התקני 
גי.פי. אס.) כלי ניווט; מנגנון ניווט לכלי רכב (מחשבים אישיים);  
שלט רחוק לשליטה במחשבים, טלפונים   ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים 

חכמים, משקפיים  חכמים, אוזניות )תוך אוזן וראש(, נגני אודיו 
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instruments; cameras; flashes for cameras; 
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; user 
interfaces for on-board motor vehicle computers and 
electronic devices, namely electronic control panels, 
monitors, touchscreens, remote controls, docking 
stations, connectors, switches, and voice-activated 
controls; global positioning systems (GPS devices); 
navigational instruments; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smart 
watches, smartglasses, earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, televisions, 
set top boxes, 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 computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens, 
mobile telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; covers, 
bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
selfie sticks; chargers for 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; 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 

ווידאו, מקלטים, טלוויזיות, ממירים, רמקולים , מגברים, 
מערכות קולנוע ביתי ובידור, התקנים לבישים עבור שליטה 
במחשבים, טלפונים ניידים,  מכשירים אלקטרוניים ניידים, 

שעונים חכמים, אוזניות, נגני אודיו ווידאו ומקלטים, טלוויזיות,  
ממירים, רמקולים, מגברים, מערכות קולנוע ביתיות ומערכות 
בידור; ציוד אחסון נתונים; שבבי  מחשב; סוללות; מטענים 
לסוללות; מחברים, חוטים, כבלים, מטענים, תחנות עגינה 

ומתאמים  לשימוש עם מחשבים, טלפונים ניידים, מחשבי כף 
יד, ציוד היקפי למחשב, מכשירים אלקטרוניים  ניידים, מכשירים 

אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 
אוזניות, נגני אודיו  ווידיאו, מקלטים, טלוויזיות וממירים; מסכי 
מגע אינטראקטיביים; ממשקי מחשב, מסכי מחשב,  טלפונים 
ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 

לבישים, שעונים חכמים,  משקפיים חכמים, טלוויזיות, ממירים 
ונגני ומקלטי אודיו ווידאו; סרטים מגנים המותאמים  למסכי 
מחשב, מסכי טלפון ניידים ומסכי צפייה חכמים; חלקים 

ואביזרים עבור מחשבים, ציוד  היקפי למחשב, טלפונים ניידים, 
מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים,
שעונים חכמים, משקפיים חכמים, אוזניות, נגני אודיו ווידאו, 

מקלטים, טלוויזיות וממירים;  כיסויים, תיקים, נרתיקים, רצועות, 
רצועות ושרוכים למחשבים, לטלפונים ניידים, למכשירים  

אלקטרוניים ניידים, למכשירים אלקטרוניים לבישים, לשעונים 
חכמים, משקפיים חכמים,

לאוזניות, ממירים, נגני אודיו ומקלטי אודיו ווידאו; מקלות צילום 
עצמי; מטענים עבור סיגריות  אלקטרוניות; צווארונים 

אלקטרוניים להכשרת בעלי חיים; סדר יום אלקטרוני; מנגנון 
לבדיקת  חותמות דואר; קופות רושמות; מנגנונים למכשירים 

המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות
הכתבה/הקראה; סמנים לרמת קצה תחתון; מכונות הצבעה; 
תגים אלקטרוניים עבור טובין;  מכונות פקסימיליה; מנגנוני 

שקילה ומכשירים; מדידות; לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי 
 מדידה; רקיקים ]פורס סיליקון[; מעגלים משולבים; מגברים; 

מסכי פלורסנט; שלטים; אורות
מוליכים חוטי להט ]סיבים אופטיים[; מתקנים חשמליים לשלט 
רחוק של פעולות תעשייתיות;  מעכבי ברקים; אלקטרוליזרים; 
מטפי כיבוי; מנגנונים רדיולוגיים למכשירים תעשייתיים; ציוד  
ומכשירים להצלת חיים; אזעקות שריקה; קריקטורות אנימציה; 
פנס ביצה/פמוט ביצה )הביצה  משמשת כמנורה(; משרוקיות 
לכלב; מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליות; מעכב רכב נייד  
בשלט רחוק; פקודה קולית אלקטרונית ומכשירי זיהוי לבקרה 
על פעילות מוצרי האלקטרוניקה  הצרכנית ומערכות המגורים; 
עוזר דיגיטלי אישי; מכשירי ויסות חום; מוניטורים, חיישנים  
ובקרות למיזוג אוויר, לחימום ולמערכות אוורור; מכשירי ויסות 
חשמליים, מוסת אור חשמלי  )מעמעם אורות(; מכשירי בקרת 
תאורה; שקעי חשמל; מתגים חשמליים ואלקטרוניים; אזעקה,  
חיישני אזעקה ומערכות ניטור אזעקה; גלאי עשן ופחמן חד 

חמצני; תרמוסטטים; מנעולים  ותריסים חשמליים אלקטרוניים 
לדלתות וחלונות; מערכות אבטחה למגורים ומעקב. הנכללים  
כולם בסוג 9                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 35030/06/2019



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; electronic 
voice command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; heat regulating apparatus; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; residential security and surveillance 
systems; all included in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

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

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

Liechtenstein, 17/04/2018, No. 2018315 ליכטנשטיין, 17/04/2018, מספר 2018315

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 35130/06/2019



אלנה

Trade Mark No. 306347 מספר סימן

Application Date 18/06/2018 תאריך הגשה

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for the provision of food and beverages; 
restaurant, bar, coffee shop and catering services.

שירותי אספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה, בר, בית קפה 
וקייטרינג.                                                                       

          

כ"ז סיון תשע"ט - 35230/06/2019



ALENA

Trade Mark No. 306348 מספר סימן

Application Date 18/06/2018 תאריך הגשה

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for the provision of food and beverages; 
restaurant, bar, coffee shop and catering services.

שירותי אספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה, בר, בית קפה 
וקייטרינג.                                                                       

          

כ"ז סיון תשע"ט - 35330/06/2019



Trade Mark No. 306351 מספר סימן

Application Date 18/06/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 360 interactive ltd שם: 360 אינטראקטיב בע"מ

Address: Petah Tiqwa, Israel כתובת : שחם, ת.ד. 6859, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: sefi teitelbaum

Address: Petah Tiqwa, Israel

שם: עו"ד ספי טייטלבאום

כתובת : שחם, ת.ד. 6859, פתח תקוה, 493489, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

providing information and presentation of products, 
suppliers, importers, shops in the field of air 
conditioning and fans for a private and professional 
audience; all included in class 35.

אספקת מידע והצגה של מוצרים, ספקים, יבואנים, חנויות 
בתחום המזכנים והמאווררים לקהל פרטי ומקצועי; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 35430/06/2019



Trade Mark No. 306375 מספר סימן

Application Date 15/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1406657 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5264467 ארה"ב מספר: 5264467

Dated 15/08/2017 (Section 16) מיום 15/08/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Grande Cosmetics, LLC

Address: 180 South Broadway, Suite 403, White Plains 
NY 10605, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations; cosmetic preparations for 
eyelashes.

כ"ז סיון תשע"ט - 35530/06/2019



Trade Mark No. 306448 מספר סימן

Application Date 21/07/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1407771 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Safety and industrial footwear and clothing; 
protective and safety equipment; safety footwear for 
protection against accident or injury; protective 
footwear for the prevention of accident or injury; 
protective shoes; protective industrial shoes; 
protective shoes (against accident or injury); shoes 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
boots (protective footwear); protective Safety and 
industrial footwear and clothing; protective and safety 
equipment; safety footwear for protection against 
accident or injury; protective footwear for the 
prevention of accident or injury; protective shoes; 
protective industrial shoes; protective shoes (against 
accident or injury); shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; boots (protective 
footwear); protective industrial boots; safety boots for 
use in industry (for protection against accident or 
injury); protective clothing for prevention of injury; 
protective clothing for the prevention of accidents; 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire; insulated clothing for protection against 
accident or injury; protective work clothing (for 
protection against accident or injury); clothes for 
protection against injury; sunglasses; sunglass 
cases; headphones; cell phone straps; CDs; DVDs; 
Computer sticks; memory sticks; CD- rom; magnetic 
data carriers; video-cassettes; soles and insoles for 
industrial footwear; knee pads for workers; hard 
heads; protective gloves; protective eyewear (not 
covered by general optic and fashion eyewear).

Class: 26 סוג: 26

Laces; shoe hooks; badges (buttons); buckles; 
eyelets; shoe fasteners; shoe ornaments; Zippers; 
zip fasteners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/07/2017, No. 30 2017 106 924 גרמניה, 12/07/2017, מספר 924 106 2017 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 35630/06/2019



 Owners

Name: GFM GmbH Trademarks

Address: An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Germany

(DE 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

Class: 26 סוג: 26

כ"ז סיון תשע"ט - 35730/06/2019



Trade Mark No. 306462 מספר סימן

Application Date 15/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1407936 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5185017 ארה"ב מספר: 5185017

Dated 18/04/2017 (Section 16) מיום 18/04/2017 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

The element or elements for which protection is 
disclaimed  "COSMETICS"

 Owners

Name: Grande Cosmetics, LLC

Address: 180 South Broadway, Suite 403, White Plains 
NY 10605, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

כ"ז סיון תשע"ט - 35830/06/2019



Trade Mark No. 306513 מספר סימן

Application Date 16/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1408576 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frigerio Poltrone e Divani S.r.l.

Address: Corso Brianza, 21, I-22066 Mariano Comense 
(CO), Italy

(Italy Limited liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of 
metal, for storage or transport; shells; meerschaum; 
yellow amber; armchairs; chairs, sofas; bases for 
sofas; beds; extendible sofas; divans incorporating 
storage space; end tables; tables; flower tables and 
coffee tables; magazine racks; wardrobes; chests of 
drawers; cushions; clothes stands; dressers; 
umbrella stands; bean bag chairs; goods of wood, 
reed, cane and wicker; goods of plastic materials; 
furniture of plastic materials; furniture of metal; 
furniture for camping; spring mattresses; pillows.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/02/2018, No. 17808924 האיחוד האירופי, 14/02/2018, מספר 17808924

Class: 20 סוג: 20

כ"ז סיון תשע"ט - 35930/06/2019



Trade Mark No. 306533 מספר סימן

Application Date 09/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0898759A מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Gluten-free food, namely, meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, 
milk and dairy products, edible oils and fats, 
processed meats, processed fish, processed poultry 
or processed games, prepared meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables, 
prepared meals consisting primarily of meat 
substitutes. 

Class: 30 סוג: 30

Rice, tapioca, sago; gluten-free food, namely, flours 
and cereals based snack foods, bread, pastries and 
confectionery, cereal chips for baking, fruit ices, 
honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces; gluten-free condiments, namely, 
ketchup, mayonnaise, pepper sauce, pickled ginger 
[condiments], pimiento pastes, soya bean paste, 
spices, ice, pizza, pasta, pastries, prepared meals 
consisting primarily of pasta or rice, noodle-based 
prepared meals, bread mixes, wraps, sandwiches, 
noodles, crackers, cookies, biscuits, cereals, 
breakfast cereals and processed cereals, and flours 
based snack food, bread, breadcrumbs. 

כ"ז סיון תשע"ט - 36030/06/2019



 Owners

Name: COELIAC UK, private company limited by 
guarantee

Address: 3rd Floor, Apollo Centre,Desborough Road, 
High Wycombe, Buckinghamshire HP11 2QW, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 36130/06/2019



Trade Mark No. 306594 מספר סימן

Application Date 26/06/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Credit, financial, marketing, sales and educational 
books, pamphlets, and reports

ספרים, עלונים ודוחות  בענייני  אשראי, פיננסים, שיווק, 
מכירות וענייני חינוך.  

         

Class: 35 סוג: 35

preparation of marketing reports, and preparation of 
sales reports, including: collecting and reporting 
sales, market research, business information and 
business valuation; Providing advertising and 
dissemination of commercial and business 
information; Providing business information; Provided 
advertising and commercial information services; 
Providing advertising and commercial information 
services provided through the internet; Providing 
advertising and promotion services and information 
services relating thereto; Providing advertising, 
marketing and promotion services; Advertising of 
advertising materials on the Internet; Advertising via 
the Internet; Providing advertising services provided 
over the Internet; Advertising of advertising texts

הכנת דוחות  שיווק, והכנת דוחות  מכירות כולל איסוף ונתינת 
מידע בענייני מכירות, מחקרי שווקים, מידע עסקי והערכת 

עסקים; מתן פרסום והפצה של מידע מסחרי, ועסקי; מתן מידע 
עסקי; מתן שירותי פרסום ומידע מסחרי; מתן שירותי פרסום 
ומידע מסחרי באמצעות האינטרנט; מתן שירותי פרסום וקידום 
ושירותי מידע הנוגעים להם; מתן שירותי פרסום, שיווק וקידום; 
פרסום חומרי פרסום באינטרנט; פרסום באמצעות האינטרנט; 

מתן שירותי פרסום המסופקים דרך האינטרנט; פרסום 
טקסטים פרסומיים                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Preparation of credit rating reports; preparation of 
financial reports, including: collecting and reporting 
credit, financial information, credit and financial 
analysis; Providing advertising and dissemination of 
financial information;

הכנת דוחות בקשר להערכת אשראי; הכנת דוחות  פיננסיים, 
כולל איסוף נתינת מידע בענייני אשראי ומצב כספי, וניתוחים 

של אשראי וכספים; מתן פרסום והפצה של מידע פיננסי           
                                                                                    

                                                                      

Class: 41 סוג: 41

Correspondence courses and  financial analysis, 
fundamentals of the credit function, profitable 
management for the independent retailer, personal 
investments, sales training, the language of business 
and problems in credit and collections

שיעורים בכתב בענייני אשראי וכספים, בסיסי פעולת האשראי 
וניהול יעיל עבור הקמעונאי הבלתי תלוי, השקעות אישיות, 

הדרכה במכירה, שפת המסחר ובעיות של אשראי וגביה           
                                                                                    
                                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 36230/06/2019



Ownersבעלים

Name: S.D.M. Information Systems ltd. שם: ש.ד.מ. מערכות מידע בע"מ

Address: P.O.B. 1917, Shoham, 6085102, Israel כתובת : ת.ד. 1917, שוהם, 6085102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Isaac Mazliach, attorneys

Address: 3 Hayetsira street, Ramat Gan, 5252141, 
Israel, Israel

שם: יצחק מצליח עורכי דין

כתובת : היצירה 3, בית ש.א.פ. קומה 11, רמת גן, 5252141, 
ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 36330/06/2019



Trade Mark No. 306596 מספר סימן

Application Date 26/06/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game software; 
sound recordings in the form of optical discs, 
magnetic discs, semiconductor ROMs featuring 
music and/or fictional stories; audio visual recordings 
in the form of optical discs, magnetic discs, 
semiconductor ROMs featuring music and/or 
animated fictional stories; prerecorded compact discs 
featuring music; prerecorded video discs featuring 
music and/or animated fictional stories; prerecorded 
video cassettes featuring music and/or animated 
fictional stories; decorative magnets; mouse pads; 
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory 
cards; memory card cases; CD cases; computer 
keyboards; joysticks; downloadable image files; 
downloadable wallpapers for computers and/or 
mobile phones; downloadable screensavers for 
computers and/or mobile phones; downloadable 
video recordings; downloadable musical sound 
recordings; downloadable ring tones for mobile 
phones; electronic publications in the field of 
computer games, video games, cartoons and/or 
general entertainment; all included in class 09.

תוכנות משחקי מחשב; תוכנות משחקי וידאו; הקלטות צלילים 
בדיסקים אופטיים, דיסקים מגנטיים, התקני זיכרון לקריאה 

בלבד המבוססים על מוליכים למחצה שמאחסנים מוסיקה ו/או 
ספרות; הקלטות אור-קוליות על דיסקים אופטיים, דיסקים 

מגנטיים, התקני זיכרון לקריאה בלבד המבוססים על מוליכים 
למחצה המאחסנים מוסיקה ו/או סיפורים בדיוניים באנימציה; 
תקליטורי מוסיקה מוקלטים; דיסקים שעליהם קטעי וידאו של 
מוסיקה ו/או סיפורים בדיוניים באנימציה;  קלטות וידאו שעליהן 
מוסיקה ו/או סיפורים בדיוניים באנימציה; מגנטים דקורטיביים; 
משטחים לעכבר; רצועות לטלפונים ניידים; משקפי שמש; 
כרטיסי זיכרון ריקים; אריזות לכרטיסי זיכרון; אריזות 

תקליטורים; מקלדות מחשב; ג'ויסטיק; קבצי תמונות להורדה; 
תמונות רקע הניתנות להורדה למחשבים ו/או לטלפונים ניידים; 
שומרי מסך הניתנים להורדה למחשבים ו/או לטלפונים ניידים; 
הקלטות וידאו הניתנות להורדה; הקלטות שמע של מוסיקה 
הניתנות להורדה; רינגטונים להורדה עבור טלפונים ניידים; 
פרסומים אלקטרוניים בתחום משחקי מחשב, משחקי וידאו, 

סרטים מצוירים ו/או בידור כללי; הנכללים כולם בסוג 09.         
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 16 סוג: 16

Computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; books featuring fictional and/or 
fantasy stories; graphic art books; artbooks; song 
books; musical score books; comic books; 
magazines featuring video games and/or cartoons; 
posters; stickers; paper banners; calendars; 
postcards; stationery; collectors’ cards; trading cards; 
photographs; all included in class 16.

ספרי אסטרטגיה למשחקי מחשב; ספרי אסטרטגיה למשחקי 
וידאו; ספרים הכוללים סיפורים בדיוניים ו/או פנטסיה; ספרי 
אמנות גרפית; ספרי אמנות; ספרי שירה; ספרי תווים; ספרי 
קומיקס; מגזינים בנושא משחקי וידאו ו/או סרטים מצוירים; 
פוסטרים; מדבקות; כרזות נייר; לוחות שנה; גלויות; ציוד 

משרדי; קלפי אספנות; קלפים להחלפה; צילומים ; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 

                                        

Class: 28 סוג: 28

Dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable 
toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy 
swords; playing cards; card games; board games; 
jigsaw puzzles; hand held video game units; video 
game controllers; joysticks for video game machines; 
all included in class 28.

בובות; דמויות צעצוע; בובות בד; בובות ממולאות; צעצועים 
מתנפחים; צעצועים שהם דגמים מוקטנים; מכוניות צעצוע; רובי 
צעצוע; חרבות צעצוע; קלפי משחק; משחקי קלפים; משחקי 
לוח; פאזלים; יחידות נישאות ביד המשמשות למשחקי וידאו; 
בקרים למשחקי וידאו; ג'ויסטיק למכונות משחקי וידאו;  

הנכללים כולם בסוג 28.
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Class: 41 סוג: 41

Providing amusement facilities; providing amusement 
arcade services; providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information 
on computer game strategies and/or video game 
strategies via computer networks and/or global 
communication networks; providing information on 
entertainment in the field of computer games, video 
games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines in the field of computer 
games, video games, cartoons and/or general 
entertainment; arranging, conducting and 
organization of concerts and music events; providing 
on-line non-downloadable images and pictures; 
providing on-line music, not downloadable; providing 
on-line non-downloadable audio and video content; 
musical entertainment services; providing information 
on musical performances and presentation of films; 
all included in class 41.

אספקת מתקני בידור; אספקת שירותי מכונות משחק; אספקת 
משחקי מחשב מקוונים; אספקת משחקי וידאו מקוונים; אספקת 

מידע בנושא אסטרטגיות משחקי מחשב ו/או אסטרטגיות 
משחקי וידאו באמצעות רשתות מחשב ו/או רשתות תקשורת 
גלובליות; אספקת מידע בנושא בידור בתחום משחקי המחשב, 
משחקי וידאו, משחקי קלפים, סרטי אנימציה מצוירים, קומיקס, 

ספרים ו/או מגזינים; אספקת קומיקס באופן מקוון שאינם 
להורדה; אספקת מגזינים באופן מקוון שאינם להורדה בתחום 
משחקי המחשב, משחקי וידאו, סרטים מצוירים ו/או בידור 
כללי; תכנון, ניהול וארגון של קונצרטים ואירועי מוסיקה; 

אספקת תמונות וצילומים באופן מקוון שאינם להורדה; אספקת 
מוסיקה באופן מקוון, שאינה להורדה; אספקת תכני שמע ותכני 

וידאו באופן מקוון שאינם להורדה; שירותי בידור בתחום 
המוסיקה; אספקת מידע  בנושא הופעות בתחום המוסיקה 

והצגת סרטים;  הנכללים כולם בסוג 41.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Meteorological information; computer software 
design; designing computer game software and video 
game software; computer programming; computer 
software consultancy; technical advice relating to 
performance, operation, installation, maintenance 
and repair of computers, automobiles and other 
machines that require high levels of personal 
knowledge, skill or experience of the operators to 
meet the required accuracy in operating them; 
technical advice relating to operation of computers 
and computer software; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
computer system design;　graphic arts designing; 
testing or research on electricity; testing or research 
on machines, apparatus and instruments; rental of 
computers; rental of computer software; rental of web 
servers; rental of storage area of computer servers, 
namely rental of web servers; providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software 
for computer game software and video game 
software; hosting computer web sites; all included in 
class 42.

מידע מטאורולוגי; תכנון תוכנות מחשב; תכנון תוכנות משחקי 
מחשב ותוכנת משחקי וידאו; תכנות מחשבים; ייעוץ בקשר 
לתוכנות מחשב; מתן ייעוץ טכני בקשר לביצועים, תפעול, 

התקנה, תחזוקה ותיקון של מחשבים, רכבים ומכונות אחרות 
הדורשות רמה גבוהה של ידע אישי, כישורים או ניסיון של 
המפעילים הדרושים לצורך תפעולם הנכון; מתן ייעוץ טכני 
בקשר לתפעול מחשבים ותוכנות מחשב; המרת נתונים של 
תוכנות ונתוני מחשב [שאינה המרה פיסית]; תכנון מערכות 
מחשב; עיצוב אומנויות גרפיות; ניסויים או מחקר בחשמל; 

ניסויים או מחקר במכונות, מכשירים וכלים; השכרת מחשבים; 
השכרת תוכנות מחשב; השכרת שרתי אינטרנט; השכרת 

מקומות אחסון לשרתי מחשב, דהיינו השכרת שרתי אינטרנט; 
אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב מקוונת שאינה להורדה 
לתוכנת משחקי מחשב ותוכנת משחקי וידאו; אירוח אתרי 

אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

Japan, 26/03/2018, No. 2018-038005 יפן, 26/03/2018, מספר 2018-038005

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)

Address: 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game software; 
sound recordings in the form of optical discs, 
magnetic discs, semiconductor ROMs featuring music 
and/or fictional stories; audio visual recordings in the 
form of optical discs, magnetic discs, semiconductor 
ROMs featuring music and/or animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; 
prerecorded video discs featuring music and/or 
animated fictional stories; prerecorded video 
cassettes featuring music and/or animated fictional 
stories; decorative magnets; mouse pads; straps for 
cellular phones; blank memory cards; memory card 
cases; CD cases; computer keyboards; joysticks; 
downloadable image files; downloadable wallpapers 
for computers and/or mobile phones; downloadable 
screensavers for computers and/or mobile phones; 
downloadable video recordings; downloadable 
musical sound recordings; downloadable ring tones 
for mobile phones; electronic publications in the field 
of computer games, video games, cartoons and/or 
general entertainment; all included in class 09.

תוכנות משחקי מחשב; תוכנות משחקי וידאו; הקלטות צלילים 
בדיסקים אופטיים, דיסקים מגנטיים, התקני זיכרון לקריאה 

בלבד המבוססים על מוליכים למחצה שמאחסנים מוסיקה ו/או 
ספרות; הקלטות אור-קוליות על דיסקים אופטיים, דיסקים 

מגנטיים, התקני זיכרון לקריאה בלבד המבוססים על מוליכים 
למחצה המאחסנים מוסיקה ו/או סיפורים בדיוניים באנימציה; 
תקליטורי מוסיקה מוקלטים; דיסקים שעליהם קטעי וידאו של 
מוסיקה ו/או סיפורים בדיוניים באנימציה;  קלטות וידאו שעליהן 
מוסיקה ו/או סיפורים בדיוניים באנימציה; מגנטים דקורטיביים; 
משטחים לעכבר; רצועות לטלפונים ניידים; כרטיסי זיכרון ריקים; 
אריזות לכרטיסי זיכרון; אריזות תקליטורים; מקלדות מחשב; 
ג'ויסטיק; קבצי תמונות להורדה; תמונות רקע הניתנות להורדה 
למחשבים ו/או לטלפונים ניידים; שומרי מסך הניתנים להורדה 

למחשבים ו/או לטלפונים ניידים; הקלטות וידאו הניתנות 
להורדה; הקלטות שמע של מוסיקה הניתנות להורדה; רינגטונים 
להורדה עבור טלפונים ניידים; פרסומים אלקטרוניים בתחום 
משחקי מחשב, משחקי וידאו, סרטים מצוירים ו/או בידור כללי; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                      

                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer software design; designing computer game 
software and video game software; computer 
programming; computer software consultancy; 
technical advice relating to performance, operation, 
installation, maintenance and repair of computers, 
automobiles and other machines that require high 
levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in 
operating them; technical advice relating to operation 
of computers and computer software; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; computer system design;　graphic arts 
designing; testing or research on electricity; testing or 
research on machines, apparatus and instruments; 
rental of computers; rental of computer software; 
rental of web servers; rental of storage area of 
computer servers, namely rental of web servers; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for computer game software and 
video game software; hosting computer web sites; all 
included in class 42.

תכנון תוכנות מחשב; תכנון תוכנות משחקי מחשב ותוכנת 
משחקי וידאו; תכנות מחשבים; ייעוץ בקשר לתוכנות מחשב; 
מתן ייעוץ טכני בקשר לביצועים, תפעול, התקנה, תחזוקה 
ותיקון של מחשבים, רכבים ומכונות אחרות הדורשות רמה 

גבוהה של ידע אישי, כישורים או ניסיון של המפעילים הדרושים 
לצורך תפעולם הנכון; מתן ייעוץ טכני בקשר לתפעול מחשבים 
ותוכנות מחשב; המרת נתונים של תוכנות ונתוני מחשב [שאינה 
המרה פיסית]; תכנון מערכות מחשב; עיצוב אומנויות גרפיות; 
ניסויים או מחקר בחשמל; ניסויים או מחקר במכונות, מכשירים 
וכלים; השכרת מחשבים; השכרת תוכנות מחשב; השכרת 

שרתי אינטרנט; השכרת מקומות אחסון לשרתי מחשב, דהיינו 
השכרת שרתי אינטרנט; אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב 
מקוונת שאינה להורדה לתוכנת משחקי מחשב ותוכנת משחקי 
וידאו; אירוח אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.               
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Trade Mark No. 306662 מספר סימן

Application Date 29/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1409387 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Translation of the wording “TENUTE”: “ESTATES” – 
The wording “ROSSETTI” has no meaning.

 Owners

Name: TENUTE ROSSETTI S.R.L.

Address: Via F. Mascagni, 15/17A, I-50050 CERRETO 
GUIDI (FI), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine; sparkling wines; distilled spirits; liqueurs; 
bitters; sparkling alcoholic beverages; alcoholic fruit 
beverages; alcoholic beverages, except beer.
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Trade Mark No. 306707 מספר סימן

Application Date 20/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1409948 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; non-woven and flexible abrasive 
materials and abrasive products; abrasives; abrasive 
nets; abrasive films; abrasive cloth; abrasive paper; 
abrasive wheels; abrasive discs; abrasive belts; 
abrasive sheets; abrasive strips; abrasive rolls.

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; hand-held tools, other than hand-
operated; machines and apparatus for polishing 
[electric]; machines and machine tools for abrasive 
and polishing purposes and parts thereof; machines 
for manufacturing abrasive and polishing products; 
painting machines; machines for processing plastic.

Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments [hand instruments]; grindstones 
[hand tools]; abrasive discs [parts for hand operated 
tools]; abrasive wheels for use with hand tools; 
polishing tools (hand operated -); polishing discs 
[hand operated 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)

Finland, 23/08/2017, No. T201751811 T201751811 פינלנד, 23/08/2017, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8
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 Owners

Name: Mirka Ltd

Address: Pensalavägen 210, FI-66850 Jepua, Finland

(Finland Osakeyhtiö (Oy))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 306716 מספר סימן

Application Date 27/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1410110 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; locomotion apparatus by land, air or water, 
their component parts, including engines for land 
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; 
chassis and bumpers for vehicles; vehicle bodies, 
vehicle seats; luggage racks; spoilers; anti-skid 
chains, blinds (sun-shades) for automobiles, safety 
belts for vehicle seats; electric vehicles; caravans; 
tractors; hub caps; covers for vehicles, steering 
wheels, saddles; trailers; special bags for bicycles 
and motorcycles; motorcycles, bicycles, scooters, 
mopeds; frames, kickstands, brakes, handlebars, 
rims, pedals, bells for cycles, tires, wheels, saddles 
for cycles; strollers; handling carts; solid tires for 
vehicle wheels; kits for the repair of inner tubes of 
vehicles; pumps (vehicle accessories).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, animal skins, trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips and saddlery; bags, wallets, purses, 
briefcases; purses (coin purses); bags, in particular 
rucksacks, handbags, wheeled bags, beach bags, 
travel bags, garment bags, sports bags; vanity cases 
(empty); toiletry bags sold empty, traveling kits; 
collars and clothing for animals; net bags for 
shopping; boxes made of leather or leather boards; 
key cases; slings for carrying infants.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts, sports jerseys; 
jumpers, underwear; clothing of leather or imitation of 
leather; t-shirts; polo shirts; tank tops; jackets; sports 
jackets, parkas; sashes for wear; trousers; Bermuda 
shorts; sports shorts; bathing suits; nightshirts; 
pajamas; dressing gowns; belts (clothing), furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; caps, socks; bedroom slippers; beach, ski or 
sports shoes, soccer shoe cleats; headbands; bibs, 
not of paper; inner soles.
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Class: 28 סוג: 28

Games, toys; controls for game consoles; 
decorations for Christmas trees except illumination 
articles and confectionery, Christmas trees of 
synthetic material; apparatus for physical education 
or gymnastics; fishing tackle; balls for games; billiard 
tables, cues and balls; card decks; board games; ice 
or roller skates, scooters; sail or surf boards, rackets; 
snowshoes; skis; toy figures, golf tees; video game 
machines; video game joysticks; punching bags; golf 
bags; tennis bags or other sporting articles; gloves 
for games, gloves for sports, protective padding 
(parts of sports suits); elbow guards [sports articles], 
knee guards [sports articles], shin guards [sports 
articles]; belts for sports; swimming belts; portable 
video game apparatus; gymnastic and sporting 
articles; table football games; building blocks [toys]; 
starting blocks for sports; bobsleighs; bodyboards; 
targets; electronic targets; golf sticks [golf clubs]; 
drones [toys]; camouflage screens [sports articles]; 
figurines [toys]; protective films designed for portable 
game screens; darts; gloves [accessories for games]; 
gyroscopes and flight stabilizers for reduced model 
aircraft; arcade video game machines; building 
games; parlor games; apparatus for games; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
portable games with liquid crystal displays; joysticks 
for video games; fairground rides; scale model 
vehicles; toy pistols; skateboards; ninepins; 
snowboards; billiard tables; spring boards [sports 
articles]; scooters [toys]; remote-controlled toy 
vehicles; portable electronic video game apparatus.

Class: 41 סוג: 41

Education, training, entertainment; sporting and 
cultural activities, information in the field of 
entertainment or education; professional retraining, 
providing recreational facilities, publication of books, 
lending of books, videotape film production, rental of 
movies; rental of sound recordings; rental of video 
cassette recorders or of radio and television sets; 
rental of show scenery; videotape editing; 
photography services; organization of competitions 
(education or entertainment); organization and 
conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; booking of seats for shows; 
game services provided on-line from a computer 
network; gambling services; electronic publication of 
books and journals online; electronic desktop 
publishing; radio, television entertainment; operating 
lotteries and betting, gambling; holiday camp service 
(entertainment); sports club services (entertainment); 
camps (training) for sports and sports development; 
fitness club services; organization of sports 
competitions, shows, exhibitions for cultural, sporting 
or educational purposes; boarding schools; services 
of a sports club and its sporting and cultural activities; 
rental of sports fields, sports equipment, 
cinematographic films; rental of stadium facilities; 
rental of sports equipment except vehicles; provision 
of sports facilities; booking of seats for sports 
competitions and games, providing entertainment 
infrastructures, namely, vip lounges and lodges 
inside and outside stadiums; provision of non-
downloadable online electronic publications; 
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publication and issue of periodicals and books; 
translation service; production of films other than 
advertising films; ticket agency services 
[entertainment]; sports camp services; club services 
[entertainment or education]; sports club services 
[health and fitness training]; electronic sports club 
[entertainment]; coaching [training]; organization of 
sports competitions; organizing of electronic sports 
competitions; academies [education]; providing 
casino facilities [gambling]; organization and 
conducting of concerts; conducting of guided tours; 
fitness classes; rental of tennis courts; educational 
services provided by schools; physical education 
services; training services by means of simulators; 
organization and conducting of non-virtual 
educational forums; television entertainment; 
provision of non-downloadable videos online; rental 
of equipment for games; organizing and conducting 
of training workshops in the fields of sports and e-
sports; amusement park services; personal trainer 
services [fitness training]; presentation of live 
performances; amusement arcade services; 
amusement arcade services for the practice of 
electronic sports; online video-game services; video 
games for entertainment purposes; online game 
services; rental of video games; rental of video 
games apparatus; rental of video game consoles; 
rental of arcade video game machines; entertainment 
services through computer games and video games; 
provision of interactive computer games online; 
provision of computer games online; online 
information services concerning computer games and 
computer enhancements for games; providing online 
information related to game players; electronic game 
services, including computer games provided on-line 
or via a global computer network; online information 
in the field of computer games and entertainment; 
providing on-line entertainment in the nature of game 
tournaments; on-line information services related to 
computer and video game strategies; provision of an 
on-line magazine featuring information in the field of 
computer games; information relating to computer 
gaming entertainment provided on-line from a 
computer database or a global communication 
network; provision of golf facilities; provision of 
stadium facilities for soccer games; provision of 
facilities for sports tournaments, in particular football, 
and recreational activities; provision of information 
relating to sports events; party planning 
[entertainment]; organization and conducting of 
seminars.
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 Owners

Name: PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL

Address: 24 rue du Commandant Guilbaud, F-75016 
Paris, France

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
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Trade Mark No. 306728 מספר סימן

Application Date 25/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0442532 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.

Address: Via Giovanni Coppo, 1C, Frazione Orfengo, I-
28060 Casalino (NO), Italy

(Italy joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table cutlery.

Class: 21 סוג: 21

Tableware, cooking pots, small portable household 
and kitchen utensils and containers.
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Trade Mark No. 306730 מספר סימן

Application Date 08/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0638135 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Professional scissors, trowels, hammers, 
sledgehammers, pickaxes, plastering trowels, 
scrapers, rabot, wall scrapers, planes, chisels, 
shovels, shears, poultry shears, bilhook, sickles; 
grafting knives, manicure sets, screwdrivers, bolt 
cutters, pliers, cutters, pincers, pruning shears and 
agriculture scissors, pruning saws, hoes and rakes, 
hand operated cutting tools for tiles; instruments for 
building and agriculture, namely hammers, carpenter 
hammers, claw hammers, stoning hammers, casing 
picks, chipping hammers, German type machinist 
hammers, pickaxes, chisels, wrecking bars, shovels, 
bar benders. 

Class: 9 סוג: 9

Levelling instruments; measuring, detecting, monitor, 
counting and calibrating instruments; indicators and 
controllers.
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 Owners

Name: SVEDEN S.R.L.

Address: Via Provinciale, 149, I-23819 Cortabbio di 
Primaluna (LC), 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
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Trade Mark No. 306742 מספר סימן

Application Date 10/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1180509 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ISDIN, S.A.

Address: C/ Provençals, 33, E-08019 BARCELONA, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery ; essential oils; cosmetics;  
cosmetics with sunscreen;non-medicated skin care 
preparations.
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Trade Mark No. 306745 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1237147 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 272680  272680 תיק/ים

 Owners

Name: MALBERTI HOLDING S.P.A.

Address: Via Caravaggio, 2/B, I-20832 DESIO (MI), Italy

(Italy Joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Doors for indoor use, mobile walls, partitions, all 
these goods not of metal. 
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Trade Mark No. 306749 מספר סימן

Application Date 14/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1365258 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consultancy and research services relating to 
retailing and business of wine; consultancy relating to 
the purchase of wine.

Class: 36 סוג: 36

Provision of scholarships and bursaries.

Class: 39 סוג: 39

Arranging visits to wine producing regions throughout 
the world; consultancy and research services relating 
to shipping and distribution of wine.

Class: 41 סוג: 41

Provision of teaching, training and instructional 
services in all aspects of wine including but not 
limited to the art, science, production, purchase, 
shipping, distribution, retailing and business of wine 
and the masters of wine examination, both direct and 
through interactive electronic media; the publication 
of course material and examination papers therefor; 
organisation of lectures, classes, mentoring, 
seminars, tastings, master classes, symposiums, 
exhibitions and tutorials for education purposes; 
arranging conferences, meetings; providing 
recognition and incentives by the way of awards, 
certificates, diplomas to individuals.

Class: 42 סוג: 42

Research services relating to all aspects of wine 
including the art of wine growing and production, the 
identification and analysis of the constituents of 
products, sensory quality tests and scientific reports 
and expertise.

Class: 43 סוג: 43

Advisory, consultancy and information services 
relating to wine and oenology; advisory, consultancy 
and information services relating to wine and food 
pairings; providing information and advice about wine 
characteristics; sommelier services for the provision 
of advice relating to wine, and wine and food 
pairings.
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 Owners

Name: THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE

Address: 6 Riverlight Quay, London SW11 8EA, United 
Kingdom

(England and Wales Company Limited by Guarantee )

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Trade Mark No. 306759 מספר סימן

Application Date 01/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic control systems for machines; Software for 
monitoring and controlling communication between 
computers and automated machine systems; 
electronic video surveillance products, namely, 
electronic components of security systems; 
navigation software for use with smart, autonomous 
vehicles and mobile machines for use in connection 
with internet of things (IoT) enabled devices; software 
for use in tracking and monitoring position and range 
of smart, autonomous vehicles and mobile machines 
for use in connection with internet of things (IoT) 
enabled devices; electronic systems, equipment and 
instruments, namely behavior engine software, 
positioning engine software, positioning sensors and 
dynamic intelligent software and sensors for use in 
connection with internet of things (IoT) enabled 
devices; Automated self contained electronic 
surveillance devices that can be deployed to gather 
evidence or intelligence; wearable activity trackers; 
wearable cameras; wearable computers in the nature 
of smartwatches; wearable computers in the nature 
of smartglasses; wearable video display monitors; 
Communications headsets for use with mobile 
phones, communication radios, intercom systems, or 
other communications network transceivers; light 
switches; lighting controls; light diodes. 

מערכות בקרה אלקטרוניות למכונות; תוכנות לניטור ובקרה של 
תקשורת בין מערכות מחשבים ומכונות אוטומטיות; מוצרי 
מעקב וידאו אלקטרוניים, דהיינו, רכיבים אלקטרוניים של 
מערכות אבטחה; תוכנות ניווט לשימוש עם רכבים חכמים, 
אוטונומיים ומכונות מתנייעות לשימוש בקשר למכשירים 
המותאמים לשימוש ב-האינטרנט של הדברים (איי.או.טי); 

תוכנות לשימוש במעקב וניטור מיקום וטווח של רכבים חכמים, 
אוטונומיים ומכונות מתנייעות לשימוש בקשר למכשירים 
המותאמים לשימוש ב-האינטרנט של הדברים (איי.או.טי); 

מערכות, ציוד ומכשירים אלקטרוניים, דהיינו, תוכנות התנהגות 
מנוע, תוכנות מיצוב מנוע, מיצוב חיישנים ותוכנות דינמיות 

חכמות וחיישנים לשימוש בקשר למכשירים המותאמים לשימוש 
ב-האינטרנט של הדברים (איי.או.טי); התקני מעקב סמוי 

אלקטרוניים ממוכנים עצמאיים הניתנים לפריסה לאסיפת ראיות 
או מודיעין; מכשירי איתור פעילות לביש; מצלמות לבישות; 
מחשבים לבישים מסוג של שעונים חכמים; מחשבים לבישים 
מסוג של משקפיים חכמים; צגי וידאו לבישים; אוזניות תקשורת 
לשימוש עם טלפונים סלולרים, מכשירי רדיו, מערכות אינטרקום 

או משדרים מקלטים אחרים של רשתות תקשורתף מתגי 
תאורה; שליטה ובקרת תאורה; דיודות אור.                          
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; Floodlights, spotlights, 
wall lights; light bulbs; LED light bulbs: lighting 
fixtures; lighting fixtures with motion detection; 
battery powered lighting fixtures; electric lighting 
fixtures, namely, power failure backup safety lighting; 
sconce lighting fixtures; lanterns for lighting; lighting 
systems, namely, led (light emitting diode) modules, 
power supplies and wiring; lighting apparatus, 
namely, lighting installations; ceiling lights; ceiling 
light fittings; electric night lights; LED (light emitting 
diodes) lighting fixtures for use in display, 
commercial, industrial, residential, and architectural 
accent lighting applications; LED lighting fixtures for 
indoor and outdoor lighting applications; lights for 
illuminating stairs, doors and other portions of 
buildings; portable battery-operated lights that can be 
placed on surfaces where other light sources are 
unavailable; portable utility lights; solar light fixtures, 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting 
units and fixtures; spot lights; wall lights; fixtures for 
incandescent light bulbs; lighting fixtures for use in 
parking decks and garages; lighting fixtures for use in 
parking lots and walkways; electrical magnifying light 
fixtures; miniature light bulbs; lighting fixtures that 
integrate natural daylight and fluorescent lighting into 
the fixture; lighting for cabinets, pantries, work 
spaces, sheds, shelving units, and cupboards; power 
outage lighting systems.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות;  זרקורים, 
ספוטים, מנורות צמודי קיר; נורות; נורות לד: גופי תאורה; גופי 
תאורה עם גלאי תנועה; גופי תאורה המופעלים באמצעות 

סוללות; גופי תאורה חשמליים, דהיינו, תאורת בטיחות לגיבוי 
בזמן הפסקת חשמל; גופי תאורה מסוג פמוטי קיר; פנסים 
לתאורה; מערכות תאורה, דהיינו, מודולי לד (דיודה פולטת 

אור), ספקי כוח וחיווט; התקני תאורה, דהיינו, מתקני תאורה; 
גופי תאורה צמודי תקרה; אביזרי תאורת תקרה ; מנורות לילה 
חשמליות; גופי תאורה לד (דיודה פולטת אור) לשימוש ביישום 

תאורה מדגישה לתצוגה, בתאורה מדגישה מסחרית, 
תעשייתית, ביתית, ואדריכלית; גופי תאורה לד לתאורה פנימית 
וחיצונית; תאורה להארת מדרגות, דלתות ואזורים אחרים של 
בניינים; גופי תאורה ניידים המופעלים על ידי סוללות שניתן 
להניח אותם על משטחים בהם מקורות אור אחרים אינם 
זמינים; גופי תאורת שירות ניידים; גופי תאורה סולארית, 
דהיינו, יחידות וגופי תאורה פנימית וחיצונית המופעלים 

סולארית; ספוטים; מנורות צמודי קיר; גופי תאורה לנורות להט; 
גופי תאורה לשימוש בחניונים רבי מפלסים ומוסכים; גופי 
תאורה לשימוש בחניונים ושבילים; מנורות זכוכית מגדלת 

חשמליות; נורות מיניאטוריות; גופי תאורה המשלבים אור יום 
ואור פלואורסצנטי לתוך גוף התאורה; תאורה לארונות מטבח, 
מזווה, שטחי עבודה, מחסנים, מדפים וארונות; מערכות גיבוי 

תאורה בזמן הפסקת חשמל .
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles; motor vehicles, namely, concept 
motor vehicles; vehicle camera mount; Land vehicle 
parts and accessories, namely, equalizers, 
connecting rods, drive belts, diesel and non-diesel 
engines, axles, drive gears, steering units, 
windshields, running boards, mud guards, wheels, 
tire chains, fenders and transmissions; carts.

כלי רכב יבשתיים; כלי רכב ממונעים, דהיינו, מכוניות קונספט, 
חצובת מצלמה לרכב, חלקי חילוף ואבזרים לכלי רכב יבשתיים, 
דהיינו, אקולייזרים, טלטלים, רצועות מנוע, מנועי דיזל ומנוע 
שאינו דיזל, סרנים, גלגלי שיניים, יחידות היגוי, שמשות 
קדמיות, מדרכות צד לרכב (מדרגות), מגני בוץ, גלגלים, 

שרשראות שלג, פגושים ותיבת הילוכים; עגלות.                     
              

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the fields of consumer 
electronics, general consumer merchandise, security 
and surveillance equipment, and audiovisual 
equipment; retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others.

שירותי חנויות קמעונאיות בתחומי מוצרי צריכה אלקטרוניים, 
מוצרי צריכה כלליים, ציוד אבטחה ומעקב וציוד אורקולי; שירותי 
חנויות קמעונאיות הכוללות מגוון רחב של מוצרי צריכה של 

אחרים.                                                                           
                                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/04/2018, No. 53971 טרינידד וטובגו, 19/04/2018, מספר 53971

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 38230/06/2019



 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada 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: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 38330/06/2019



ALEXA

Trade Mark No. 306761 מספר סימן

Application Date 01/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others; 
order fulfillment services, namely, services relating to 
order intake and processing; providing product 
information for the purpose of assisting with the 
selection of general consumer merchandise to meet 
the consumer's needs; provision of search engine 
optimization services; comparison shopping services 
namely, promoting the goods and services of others; 
computerized database and file management; 
creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for 
others; providing consumer product information for 
the purpose of selecting general consumer 
merchandise to meet the consumer's specifications 
and needs; commercial information and advice for 
consumers, namely, providing opportunities for 
internet users to post ratings, reviews and 
recommendations for a broad range of consumer 
products; on-line retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods 
of others; retail services and online retail services in 
connection with books, consumer electronics, food, 
wine and beverages, kitchen products, cleaning 
products, cookware, housewares, clothing, personal 
care products, pet products, sporting goods, camping 
gear, toys, jewelry, flowers, footwear and headgear; 
business management; business administration; 
office functions; providing directories for telephone 
numbers, business addresses, electronic mail 
addresses, network home page addresses, 
addresses and telephone number of people, places, 
and organizations.

פרסומות; שירותי פרסום ושיווק, דהיינו, קידום מוצרים 
ושירותים של אחרים; שירותי מימוש הזמנות, דהיינו, שירותים 
הקשורים לקליטת הזמנות ועיבודן; אספקת מידע על מוצרים 

לצורך סיוע בבחירה של סחורה כללית לצרכן על מנת לענות על 
צרכי הצרכן; אספקת שירותי קידום אתרים במנועי חיפוש; 
שירותי השוואת מחירים, דהיינו, קידום הסחורות והשירותים 
של אחרים; ניהול בסיסי נתונים ממוחשבים וניהול קבצים; 

יצירת אינדקסים של מידע, אתרים ומשאבים אחרים הזמינים 
ברשתות מחשבים גלובליות ורשתות אלקטרוניות ורשתות 

תקשורת אחרות עבור אחרים; אספקת מידע על מוצרי צריכה 
למטרת בחירת מוצרי צריכה כלליים על מנת לענות לפרטי 
הלקוח וצרכיו; מידע מסחרי וייעוץ לצרכנים, דהיינו, אספקת 
הזדמנויות למשתמשים באינטרנט לפרסם דירוגים, ביקורות 
והמלצות לגבי מגוון רחב של מוצרי צריכה; שירותי חנויות 

קמעונאיות מקוונות הכוללות מגוון רחב של מוצרי צריכה של 
אחרים; שירותי חנויות קמעונאיות הכוללות הכוללות מגוון רחב 
של מוצרי צריכה של אחרים; שירותים קמעונאיים ושירותים 
קמעונאיים מקוונים הקשורים לספרים, מוצרי אלקטרוניקה 
צרכנית, מזון, יין ומשקאות, מוצרי מטבח, מוצרי ניקוי, כלי 
בישול, כלי בית, ביגוד, מוצרי טיפוח אישי, מוצרים לחיות 
מחמד, מוצרי ספורט, ציוד מחנאות, צעצועים, תכשיטים, 
פרחים, הנעלה וכיסויי ראש; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; 

פעולות משרדיות; אספקת ספריות עבור מספרי טלפון, כתובות 
עסקיות, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות דף הבית של 

רשתות, כתובות ומספרי טלפון של אנשים, מקומות וארגונים.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ז סיון תשע"ט - 38430/06/2019



 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 45 סוג: 45

Internet based introduction, social networking and 
dating services; providing contacts and facilitating 
introductions for the purpose of creating and 
developing productive personal relationships for 
people with a common desire to meet other people 
with similar interests; introduction, personal 
relationship, and social networking services provided 
via the Internet or other computer or communications 
network; on-line social networking services, namely, 
facilitating social introductions or interactions among 
individuals; online social networking services; online 
social networking services in the field of 
entertainment; social networking services in the field 
of entertainment provided via a website and 
communications networks; personal concierge 
services; legal services; security services for the 
protection of property and individuals; providing on-
line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing social networking services for 
purposes of commentary, comparison, collaboration, 
consultation, advice, discussion, research, 
information sharing, indexing, information location, 
and entertainment; personal shopping services; 
providing a searchable database featuring audio, 
video and audiovisual content available through the 
Internet, telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of online 
social networking.

שירותי עריכת היכרויות, רשתות חברתיות ושירותי היכרויות 
מבוססי אינטרנט; אספקת אנשי קשר וסיוע בהיכרויות במטרה 
ליצור ולפתח יחסים אישיים פרודוקטיביים לאנשים עם רצון 
משותף לפגוש אנשים אחרים בעלי אינטרסים דומים; שירותי 

היכרויות, מערכת יחסים אישית ושירותי רשת חברתית 
המסופקים באמצעות האינטרנט או רשתות מחשבים או רשתות 
תקשורת אחרות; שירותי רשתות חברתיות מקוונות, דהיינו, 
סיוע בהיכרויות או אינטראקציות חברתיות בין אנשים; שירותי 
רשתות חברתיות מקוונות; שירותי רשתות חברתיות מקוונות 
בתחום הבידור; שירותי רשתות חברתיות מקוונות בתחום 

הבידור המסופקים באמצעות אתר אינטרנט ורשתות תקשורת; 
שירותי קונסיירז' אישיים; שירותים משפטיים; שירותי אבטחה 
להגנה על רכוש ואנשים; אספקת בסיסי נתוני מחשב מקוונים 
ובסיסי נתונים מקוונים שניתן לערוך בהם חיפוש בתחום של 
רשת חברתית; מקוונת; אספקת אתר רשת חברתית למטרות 
בידור; אספקת שירותי רשתות חברתיות מקוונות למטרת 

פרשנות, השוואה, שיתוף פעולה, התייעצות, ייעוץ, דיון, מחקר, 
שיתוף מידע, יצירת אינדקסים, מיקום מידע, ובידור; שירותי 

קניות אישיות; אספקת בסיס נתונים הניתן לחיפוש המציג תוכן 
אודיו, וידאו ותוכן אורקולי הזמין באמצעות האינטרנט, רשתות 

טלקומוניקציה ורשתות טלקומוניקציה אלחוטיות בתחום 
הרשתות החברתיות המקוונות.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 38530/06/2019



RADWARE 

Trade Mark No. 306786 מספר סימן

Application Date 02/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software for computer security, namely, security 
software, privacy software, computer software for the 
detection of threats to computer networks, computer 
antivirus software, computer software for the 
monitoring of computer systems; Cloud based 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for computer security, namely, cloud 
services in the fields of network security, virus 
detection and protection, Internet traffic 
management, Internet traffic redirection, high 
availability bandwidth management, firewalls, 
protection against attack signatures, protection for 
web applications running on server computers, 
protection from
denial of service attacks, anti-bot protection, security 
software, privacy software, computer software for the 
detection of threats to computer networks, computer 
software for the monitoring of computer system and 
protection against network based scanning; computer 
programming services; computer security services; 
computer systems analysis; planning, integration, 
design, and technical support services relating to 
computers, the internet, computer networks and 
network security; computer infrastructure services; 
information technology management and consultancy 
services; design, installation, maintenance and repair 
of computer software; database development 
services; technical support services; rental and 
leasing of computers; providing internal and remotely 
hosted company computer networks; cloud services 
in the fields of network security, virus detection and 
protection, Internet traffic management, Internet 
traffic redirection, high availability bandwidth 
management, firewalls, protection against attack 
signatures, protection for web applications running on 
server computers, protection from denial of service 
attacks, anti-bot protection, security software, privacy 
software, computer software for the detection of 
threats to computer networks, computer antivirus 
software, computer software for the monitoring of 
computer system, and protection against network
based scanning; consultancy services relating to all 
the foregoing; all included in class 42. 

שירותי תוכנה כשירות (ס.א.א.ס.) בתחום תוכנה לאבטחת 
מחשבים, דהיינו, תוכנת אבטחה, תוכנה להגנת הפרטיות, 

תוכנה לגילוי איומים על מערכות מחשבים, תוכנת אנטי-ויסטם, 
תוכנה לניטור מערכות מחשבים; שירותי תוכנה כשירות 

(ס.א.א.ס.) מבוססי ענן בתתום תוכנה לאבטחת 
מחשבים,דהיינו, שירותי ענן בתחום אבטחת רשתות, גילוי 

והגנה מפני וירוסים, ניהול תעבורת אינטרנט, הפניית תעבורת 
אינטרנט, ניהול רוחב פס בזמינות גבוהה, חומות אש, הגנה 
מפני חתימות התקפה, הגנה על יישומי אינטרנט הפועלים 
בשרתי מחשבים, הגנה מפני התקפות ומפני סריקה של 
רשתות, הגנת אנטי-בוט, תוכנת אבטחה, תוכנה להגנת 

הפרטיות, תוכנה לגילוי איומים על מערכות מחשבים, תוכנת 
אנטי-ויסטם, תוכנה להגנה וניטור מערכות מחשבים מפני 

סריקה;; שירותי תכנות מחשבים; שירותי אבטחת מחשבים; 
ניתוח מערכות מחשבים; שירותי תכנון, אינטגרציה, עיצוב 
ותמיכה טכנית הקשורים למחשבים, לאינטרנט, לרשתות 

מחשבים ולאבטחת רשתות; שירותי תשתיות מחשוב; שירותי 
ניהול וייעוץ איי.טי.; תכנון, התקנה, תחזוקה ותיקון של תוכנת 
מחשב; שירותי פיתוח מסדי נתונים; שירותי תמיכה טכנית; 

השכרה והחכרה של מחשבים; אספקת שירותי אירוח רשתות 
מחשבים פנימיים ומרחוק; שירותי ענן בתחום אבטחת רשתות, 
איתור והגנה מפני וירוסים, ניהול תעבורה באינטרנט, ניתוב 

תעבורת אינטרנט, ניהול רוחב פס בזמינות גבוהה, חומות אש, 
הגנה מפני חתימות התקפה, הגנת אנטי-בוט, תוכנת אבטחה, 
תוכנה להגנת הפרטיות, תוכנה לגילוי איומים על מערכות 
מחשבים, תוכנת אנטי-ויסטם, תוכנה להגנה וניטור מערכות 
מחשבים מפני סריקה והגנה על יישומי אינטרנט הפועלים 
בשרתי מחשבים, הגנה מפני התקפות ומפני  סריקה של 
רשתות; שירותי ייעוץ הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ז סיון תשע"ט - 38630/06/2019



Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

Address: 22 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 22, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

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

כ"ז סיון תשע"ט - 38730/06/2019



EPs 7630

Trade Mark No. 306797 מספר סימן

Application Date 03/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, 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

Pharmaceuticals for the treatment of respiratory 
diseases.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות של הנשימה.                     
                

כ"ז סיון תשע"ט - 38830/06/2019



Teddy Baby

Trade Mark No. 306800 מספר סימן

Application Date 03/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dana Cohen שם:  דנה כהן

Address: Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs

Address: 5 Azrieli Center, Tel Aviv - Yafo, 6702501, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, תל אביב-יפו, 6702501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, including diaper bags and their complementary 
accessories such as cooler bags for drink bottles, 
small wallets for change; kindergarten  bags, school 
bags, bags for carrying items for babies and children; 
all  included in type 18.

תיקים, לרבות תיקי החתלה הכוללים אביזרים משלימים כגון 
תיק צידנית לבקבוק שתייה, נרתיק לכסף קטן; תיקי גן, תיקי 
חוג, תיקי בית ספר, תיקים המיועדים לנשיאת חפצים לתינוק 
ולילד; הנכללים בסוג 18.                                                    

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 38930/06/2019



Trade Mark No. 306870 מספר סימן

Application Date 05/07/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: AD- GREY , DICT- RED 

הסימן מוגבל לצבעים אד-אפור. דיקט באדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: ADDICT ADVERTISING 360 AGENCY  LTD שם: אדיקט סוכנות פרסום 360 בע"מ 

Address: 26 Baalei Hamelacha St., Haifa, Israel כתובת : בעלי המלאכה 26, חיפה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ziv Or, Adv.

Address: 3 Palmar Gate, First Floor, P.o.b. 34025, Haifa, 
3133901, Israel

שם: זיו אור, עו"ד

כתובת : רח' שער פלמר 3, קומה 1, ת.ד. 34025, חיפה, 
3133901, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services including copywriting, graphic 
and digital design in all the following media: 
television, radio, billboards, press and digital.

שירותי פרסום הכוללים רעיונאות, עיצוב גרפי ודיגיטלי בכל 
אמצעי המדיה הבאים: טלוויזיה, רדיו, שלטי חוצות, עיתונות 

ודיגיטל.                                                             

כ"ז סיון תשע"ט - 39030/06/2019



WEEDOO

Trade Mark No. 306885 מספר סימן

Application Date 08/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eshet Tourist Services Organization Ltd. שם: אשת ארגון שירותי תיירות בע"מ

Address: 12 Nahala Yitzhak, Tel Aviv, 67448, Israel כתובת : נחלת יצחק 12, תל אביב, 67448, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachmim Puri, Adv

Address: 58 Harakevet, Tel Aviv, 6777016, Israel

שם: רחמים פורי, עו"ד

כתובת : הרכבת 58, תל אביב, 6777016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization, production and conducting of events, 
conferences, games, shows, competitions, lectures, 
congresses, seminars, symposiums, training 
workshops, conventions, exhibitions (not include 
exhibitions for business purposes); all included in 
class 41.

ארגון, הפקה וניהול של אירועים, כנסים, משחקים, מופעים, 
תחרויות, הרצאות, קונגרסים, סמינרים, סימפוזיונים, סדנאות, 

ועידות, תערוכות, (לא כולל תערוכות למטרות עסקיות); 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    

          

כ"ז סיון תשע"ט - 39130/06/2019



COMBOT

Trade Mark No. 306892 מספר סימן

Application Date 09/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ruth Mercedes Gaon שם: רות מרצדס גאון

Address: 22 HaSaifan Street, P.O.B. P.O.B 11, En 
Wered, 4069600, Israel

כתובת : הסייפן 22, ת.ד. ת.ד 11, עין ורד, 4069600, ישראל

Name: Yoav Gaon שם:  יואב גאון

Address: 22 HaSaifan Street, P.O.B. P.O.B 11, En 
Wered, 4069600, Israel

כתובת : 22 הסייפן, ת.ד. ת.ד 11, עין ורד, 4069600, ישראל

Name: Maya Arieli Vilkomirski שם: מאיה אריאלי וילקומירסקי

Address: 17 HaSaifan Street, En Wered, 4069600, Israel כתובת : 17 הסייפן, עין ורד, 4069600, 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: 10 סוג: 10

lice and nit combs; all included in class 10.   .10 מסרק לכינים וביצי כינים; הנכללים כולם בסוג

כ"ז סיון תשע"ט - 39230/06/2019



Trade Mark No. 306903 מספר סימן

Application Date 09/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nadav Dabush שם: נדב דבוש

Address: Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : מוטה גור 67, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ADANI - ZOHAR, ADV.

Address: 42 Hamasger, P.O.B. 53224, Tel Aviv, 
6153102, Israel

שם: עדני - זוהר, עו"ד

כתובת : המסגר 42, ת.ד. 53224, תל אביב, 6153102, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for  food and drink; serving food and drink 
for guests in restaurants; providing food and drink in 
restaurants; preparation of   food and beverages ;  all 
included in class 43.

שירותים  להגשת מזון ומשקה, הגשת מזון ומשקה לאורחים 
במסעדה; הכנת מזום ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.           
                                                                                    
                                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 39330/06/2019



Trade Mark No. 306917 מספר סימן

Application Date 19/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1410329 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Updating and maintenance of data in computer 
databases; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
business administration of consumer loyalty 
programs; business administration of frequent flyer 
programs; business management assistance; 
dissemination of advertising matter; demonstration of 
goods; sample distribution; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing business information via a web 
site; commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop); marketing; 
negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; personnel 
recruitment; public relations; marketing research; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; price comparison 
services; news clipping services.

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangement; car transport; passenger 
transport; transport of travelers; escorting of 
travellers; motor coach rental; delivery of goods; 
packaging of goods; storage of goods; transportation 
information; transport brokerage; aircraft rental; car 
rental; rental of warehouses; parking place rental; 
vehicle rental; rescue operations [transport]; 
transportation logistics; arranging of travel tours; 
booking of seats for travel; transport reservation; 
travel ticket reservation service; car parking; 
chauffeur services; freight forwarding; air transport.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation reservations; hotel services; bar 
services; cafeteria services.

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

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

Italy, 19/02/2018, No. 302018000006443 איטליה, 19/02/2018, מספר 302018000006443

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

כ"ז סיון תשע"ט - 39430/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple pantone 229, sky blue 3262.

 Owners

Name: AIR ITALY S.P.A.

Address: Centro Direzionale, Aeroporto Costa Smeralda, 
I-07026 OLBIA (SASSARI), Italy

(Italy Corporation)

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: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 39530/06/2019



Trade Mark No. 306966 מספר סימן

Application Date 04/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411037 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for adjustment of electronic communication 
systems and digital printing systems.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely transmission of 
customer communications via text messaging 
services, web messaging services, electronic mails 
systems, communication by electronic means, 
communication of information by electronic means; 
customer communication transmission via 
communication networks; dissemination of wireless 
application protocols; text messaging, retransmission 
of news to all types of Internet addresses (web 
messaging); transmission by electronic mail systems; 
communication by electronic means; communication 
of information by electronic means; communication 
services via electronic means; communication 
services for electronic data transmission; 
communication services for the electronic 
transmission of images; provision of access to 
electronic data connections; electronic transmission 
of information; transmission of data by computers.

Class: 42 סוג: 42

Design, development and maintenance of software 
for customer-specific communication systems and 
digital printing systems; consultancy services in the 
field of software migration, software integration and 
software installation.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 39630/06/2019



 Owners

Name: Quadient Group AG

Address: Oberer Gansbach 1, CH-9050 Appenzell, 
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

Switzerland, 06/10/2017, No. 710965 שוויץ, 06/10/2017, מספר 710965

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 39730/06/2019



Trade Mark No. 306975 מספר סימן

Application Date 20/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Perimeter Solutions LP

Address: 373 Marshall Ave., Webster Groves MO 63119, 
U.S.A.

(Delaware, United States LIMITED 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for use in the manufacture of fire 
fighting compositions, fire retardant compositions, oil 
additives, chemical motor oil additives, insecticides, 
metal extraction flotation compositions, and copper 
extraction flotation compositions; fire extinguishing 
compositions; fire prevention compositions; fire 
retardant chemicals.

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

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

U.S.A., 13/04/2018, No. 87875969 ארה"ב, 13/04/2018, מספר 87875969

Class: 1 סוג: 1

כ"ז סיון תשע"ט - 39830/06/2019



Trade Mark No. 306979 מספר סימן

Application Date 16/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411202 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The element or elements for which protection is 
disclaimed  "STORAGE".

 Owners

Name: Hewlett Packard Enterprise Development LP

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

(Texas, United States 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 hardware and software for use in the 
storage, management, and acceleration of data over 
computer networks within the field of data storage, 
and instruction and user manuals provided in 
connection therewith.

כ"ז סיון תשע"ט - 39930/06/2019



Trade Mark No. 306983 מספר סימן

Application Date 05/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411273 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

(DE Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. 

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

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

European Union, 11/12/2017, No. 017579152 האיחוד האירופי, 11/12/2017, מספר 017579152

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 40030/06/2019



Trade Mark No. 307000 מספר סימן

Application Date 28/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0803932 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, 
Switzerland

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: 14 סוג: 14

Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces, 
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks.

כ"ז סיון תשע"ט - 40130/06/2019



Trade Mark No. 307001 מספר סימן

Application Date 19/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0854220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solvay

Address: Rue de Ransbeek 310, B-1120 Bruxelles, 
Belgium

(Benelux Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial and synthetic 
resins, unprocessed plastics; manures, fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry.

Class: 3 סוג: 3

Preparations for bleaching, laundering and cleaning.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes; 
disinfectants; active oxygen based compositions 
having applications as disinfectants for external use.

כ"ז סיון תשע"ט - 40230/06/2019



Trade Mark No. 307026 מספר סימן

Application Date 10/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEVI STRAUSS & CO.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז סיון תשע"ט - 40330/06/2019



Trade Mark No. 307027 מספר סימן

Application Date 10/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEVI STRAUSS & CO.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז סיון תשע"ט - 40430/06/2019



Trade Mark No. 307072 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.            
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 40530/06/2019



Trade Mark No. 307073 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.            
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 40630/06/2019



Trade Mark No. 307074 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.            
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 40730/06/2019



Trade Mark No. 307075 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 40830/06/2019



Trade Mark No. 307076 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 40930/06/2019



Trade Mark No. 307077 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 41030/06/2019



Trade Mark No. 307078 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 41130/06/2019



Trade Mark No. 307079 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.            
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 41230/06/2019



Trade Mark No. 307080 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 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: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance; and services connected 
thereof, meaning, providing information pertaining to 
lotteries, betting and other games of chance; 
distribution of lotteries, betting and other games of 
chance; online betting services, online lottery 
services, online games of chance services; all 
included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים; וכן 
שירותים הקשורים בהם, דהיינו, מתן מידע הנוגע להגרלות, 
הימורים, ומשחקי מזל אחרים; הפצה של הגרלות הימורים 

ומשחקי מזל אחרים; שירותי הימורים מקוונים, שירותי הגרלות 
מקוונים, שירותי מזל מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.            
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 41330/06/2019



IROPRINT

Trade Mark No. 307081 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; industrial chemicals; 
chemical components used for the industrial 
manufacturing of polyurethanes, offered separately 
or comprised in a system; unprocessed polyurethane 
resins; unprocessed artificial resins; unprocessed 
synthetic resins; thermoplastic compounds; 
thermoplastic elastomers; thermoplastic resins; 
thermoplastic polymers; polymer compounds for use 
in manufacture.

כימיקלים המשמשים בתעשייה; כימיקלים תעשייתיים; רכיבים 
כימיים המשמשים לייצור תעשייתי של פוליאוריתנים, המוצעים 
בנפרד או במוכלים במערכת; שרפי פוליאוריטן לא מעובדים; 

שרפים מלאכותיים לא מעובדים; שרפים סינתטיים לא 
מעובדים; תרכובות תרמופלסטיים; אלסטומרים תרמופלסטיים; 
שרפים תרמופלסטיים; פולימרים תרמופלסטיים; תרכובות 

פולימריות לשימוש בייצור.                                                 
                                                                                    

        

Class: 17 סוג: 17

Plastic composite material in the form of powder and 
pellets for use in additive manufacturing; plastic in 
powdered form; semi-processed plastics; semi-
processed thermoplastics in pellet form; semi-
processed thermoplastics in powder form; 
thermoplastic compounds, namely, semi-processed 
thermoplastics in powder or pellet form; plastics in 
extruded form for use in further manufacturing; semi-
worked thermoplastic powders used for three-
dimensional printing; semi-worked ABS (acrylonitrile 
butadiene styrene) powders for use in three-
dimensional printing; semi-worked PLA (polylactic 
acid) powders for use in three-dimensional printing; 
semi-worked thermoplastic filaments used for three-
dimensional printing; materials used to create three-
dimensional parts from digital data in a freeform 
fabrication process, namely, semi-processed 
polymeric materials in the form of filaments or 
strands for use in three-dimensional printers; 
injection moulding plastics; plastics in extruded form 
for use in manufacture; polymeric materials used to 
create three-dimensional parts from digital data in a 
freeform fabrication process; semi-finished artificial 
resins; elastomer polymers; semi-processed polymer 
resins.

חומר מרוכב מפלסטיק בצורה של אבקה וגרגרים לשימוש 
בייצור תוסף; פלסטיק בצורת אבקה; פלסטיקים מעובדים 

למחצה; חומר תרמופלסטי חצי מעובד בצורת גרגרים; חומר 
תרמופלסטי חצי מעובד בצורת אבקה; תרכובות תרמופלסטיות, 
דהיינו, חומר תרמופלסטי חצי מעובד בצורת אבקה או גרגרים; 
פלסטיק שקיבל צורה על ידי הוצאה בכוח לשימוש בייצור נוסף; 
אבקות תרמופלסטיות חצי מעובדות המשמשות להדפסה תלת 
מימדית; אבקות אי.בי.אס. חצי מעובד (אקרילוניטריל בוטאדיאן 

סטירן) לשימוש בהדפסה תלת מימדית; אבקות פי.אל.אי 
(חומצה פולילקטית) לשימוש בהדפסה תלת מימדית; סיבים 

תרמופלסטיים חצי מעובדים המשמשים לשימוש בהדפסה תלת 
מימדית; חומרים המשמשים ליצירת חלקים תלת מימדיים 
מנתונים דיגיטליים בתהליך ייצור חופשי, דהיינו, חומרים 

פולימריים חצי מעובדים בצורה של סיבים או גדילים לשימוש 
בהדפסה תלת מימדית; הזרקת פלסטיק מעוצבת; פלסטיק 
שקיבל צורה על ידי הוצאה בכוח לשימוש בייצור; חומרים 

פולימריים המשמשים ליצירת חלקים תלת מימדיים מנתונים 
דיגיטליים בתהליך ייצור חופשי; שרפים מלאכותיים מוגמרים 

למחצה; פולימרים אלסטומרים; שרפים פולימר חצי מעובדים.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 42 סוג: 42

Industrial design and development services in the 
field of the manufacture of goods containing plastic 
and polyurethane materials

שירותי עיצוב ופיתוח תעשייתי בתחום ייצור מוצרים המכילים 
חומרים מפלסטיק ופוליאוריתן.                                           

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 41430/06/2019



 Owners

Name: Huntsman International LLC

Address: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, 
TX, 77380, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 41530/06/2019



Trade Mark No. 307102 מספר סימן

Application Date 31/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411582 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway, Minneapolis MN 
554325604, U.S.A.

(Minnesota, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, implantable 
neurostimulator and component parts and fittings 
therefor.

כ"ז סיון תשע"ט - 41630/06/2019



Trade Mark No. 307103 מספר סימן

Application Date 11/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Incyte Holdings Corporation

Address: 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington DE 19803, 
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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological, hematological, inflammatory and 
autoimmune disorders. 

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

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

U.S.A., 15/12/2017, No. 87723237 ארה"ב, 15/12/2017, מספר 87723237

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 41730/06/2019



Trade Mark No. 307105 מספר סימן

Application Date 01/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Oakley, Inc.

Address: One Icon, Foothill Ranch CA 92610, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, goggles for sports, 
spectacles and their parts and accessories, namely, 
replacement lenses, ear stems, frames, nose pieces 
and foam strips; cases specifically adapted for 
eyewear and their parts and accessories.

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

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

U.S.A., 15/12/2017, No. 87722834 ארה"ב, 15/12/2017, מספר 87722834

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 41830/06/2019



Trade Mark No. 307156 מספר סימן

Application Date 05/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412413 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

(DE Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases

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

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

European Union, 11/12/2017, No. 017579269 האיחוד האירופי, 11/12/2017, מספר 017579269

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 41930/06/2019



Trade Mark No. 307158 מספר סימן

Application Date 05/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412423 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

(DE Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. 

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

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

European Union, 11/12/2017, No. 017579327 האיחוד האירופי, 11/12/2017, מספר 017579327

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 42030/06/2019



Trade Mark No. 307160 מספר סימן

Application Date 05/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412436 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

(DE Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases.

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

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

European Union, 11/12/2017, No. 017579384 האיחוד האירופי, 11/12/2017, מספר 017579384

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 42130/06/2019



Trade Mark No. 307167 מספר סימן

Application Date 23/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412541 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instrument, namely medical 
implants intended to control body fluids circulation 
and implantable motors being part of such implants; 
urological apparatus and instruments; surgical 
implants comprised of artificial materials; 
physiotherapy apparatus; orthopedic articles; suture 
materials; sex toys; breast pumps; cushions for 
medical use; dental apparatus and instruments. 

Class: 35 סוג: 35

Retail sale and wholesale of medical products and 
apparatus; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other companies) 
for medical products and apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Medical research provided by engineers; research in 
the technological fields provided by engineers; 
research in the field of implants provided by 
engineers.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical assistance; health 
counseling services; medical equipment rental; rental 
of medical equipment; therapeutic 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, 04/12/2017, No. 4410028 צרפת, 04/12/2017, מספר 4410028

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 42230/06/2019



 Owners

Name: MYOPOWERS MEDICAL TECHNOLOGIES 
FRANCE

Address: 18 Rue Alain Savary, F-25000 Besançon, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ז סיון תשע"ט - 42330/06/2019



Trade Mark No. 307172 מספר סימן

Application Date 29/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412590 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 714779 שוויץ מספר: 714779

Dated 29/03/2018 (Section 16) מיום 29/03/2018 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 42430/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission, reproduction 
or processing of sound or images; digital recording 
media; calculating machines, equipment for data 
processing and computers; timing instruments; 
counters; timers; chronographs; game software; 
software (recorded programs); computer peripheral 
devices; telephones, tablet computers, MP3 players; 
accessories for computers, telephones, tablet 
computers, MP3 players; covers for tablet computers; 
communication apparatus and computers; wearable 
computers; wearable computers; connected watches; 
smartwatches; wearable digital electronic devices 
comprised of a wristwatch, wrist band or bracelet and 
also featuring a telephone, software and display 
screens for viewing, sending and receiving sound, 
electronic mails and messages, texts, data, pictures 
and information from and/or to personal digital 
assistants, smart phones, tablets, and computers and 
other telecommunication machines, software 
applications for wearable electronic devices; 
smartphones featuring a watch; wearable electronic 
devices in the form of a wristwatch, wrist band or 
bracelet for providing access to the Internet and/or 
any other communication system and for sending 
and receiving phone calls, electronic emails and 
messages and for the wireless receipt, storage and 
transmission of data and messages; accessories for 
these electronic devices to be worn on the body, 
namely, covers, cases, batteries, chargers, 
microphones, video cameras, all these articles 
included in this class; spectacles (optics), 
sunglasses; connected spectacles; optical goods; 
spectacle cases; diagnostic apparatus not for 
medical use; integrated circuit cards [smart cards]; 
downloadable electronic publications; sensors, 
monitors and displays in the field of health, fitness, 
exercise and wellness, sporting and cultural 
activities, entertainment, education and training, 
tourism and security, other than for medical use; 
covers for tablet computers other than of precious 
metal; connected bracelets and connected cuffs 
(measuring instruments) that also have a function of 
transmitting, and/or receiving data to and/or from 
personal digital assistants, tablets, smart phones and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks.

כ"ז סיון תשע"ט - 42530/06/2019



Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces, namely watches, wristwatches, 
components for parts of timepieces and accessories 
for parts of timepieces not included in other classes; 
alarm clocks, clocks and other chronometric 
instruments, chronometers, chronographs, apparatus 
for timing sports events, apparatus and instruments 
for measuring and marking time not included for 
other classes; watch bracelets, movements for 
timepieces, chains, springs, dials or glasses for 
watches, watch winders, boxes, cases and 
presentation cases for timepieces, horns and heads 
of watches as parts of watches; precious metals and 
their alloys; jewelry cases [caskets]; boxes of 
precious metal; key rings [trinkets or fobs]; cuff links; 
bracelets; rings; medals; watches that also have a 
function of transmitting and/or receiving data to 
and/or from personal digital assistants, tablets, smart 
phones and personal computers through internet 
websites and other computer and electronic 
communication networks, watches containing an 
electronic game function, watches incorporating a 
telecommunication function; leather boxes for 
watches.

Class: 18 סוג: 18

Goods of leather and imitation of leather, namely, 
boxes of leather or leather board, envelopes of 
leather or imitation of leather, traveling trunks, bags, 
bags for travel purposes, trunks, suitcases, luggage, 
boxes intended for toiletry articles known as "vanity 
cases ", sports bags, backpacks, handbags, beach 
bags, shoulder bags, suitcases, briefcases (leather 
goods), school bags, wallets, purses, purses, key 
cases, business card cases, credit card cases and 
holders for credit cards (leather goods), passport 
cases and sleeves; umbrellas, sun umbrellas, 
parasols, hiking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underwear and other articles of clothing, 
namely, sweaters, shirts, corsets (underclothing), 
suits, vests, raincoats, skirts, coats, trousers, 
pullovers, dresses, jackets, shawls, scarves, foulards, 
ties, suspenders, gloves (clothing), belts (clothing), 
stockings, tights, socks, swimsuits, bathing suits, 
bathrobes; footwear; headgear.

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

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

Switzerland, 19/10/2017, No. 714779 שוויץ, 19/10/2017, מספר 714779

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 42630/06/2019



 Owners

Name: LVMH Swiss Manufactures SA

Address: Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a, CH-2300 La 
Chaux-de-Fonds, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 42730/06/2019



Trade Mark No. 307174 מספר סימן

Application Date 28/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1412623 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed material and publications, namely, financial 
reports, indexes, leaflets, brochures, pamphlets, 
catalogues, instruction sheets, manuals, booklets, 
magazines, newsletters, law journals, journals and 
instructional teaching materials in the field of finance, 
banking, the environment, and economic and 
investment services; printed materials and 
publications, namely, reports, books, magazines, 
indexes, leaflets, brochures, pamphlets, catalogues, 
instruction sheets, manuals, booklets, newsletters, 
journals and instructional teaching materials in the 
field of international investment; publications, namely, 
booklets and books concerning the development of 
third world nations, international investments and 
international trade and import/export.

Class: 35 סוג: 35

Providing technical assistance to private and other 
investment promotion intermediaries in the form of 
business strategic planning services, business 
marketing services, and sectors, in the nature of 
business research and marketing consultation to 
improve investment climates and promote investment 
opportunities in developing countries ;providing 
commercial information directory services featuring 
commercial information regarding insurance 
providers, intermediaries, advisors and consultants; 
providing business risk management information; 
business risk assessment services featuring political 
risk research assessments; providing and updating a 
financial stock index featuring security valuations and 
classification, financial analysis, and reporting the 
index results to institutions for their use in their 
investment analysis and management ; providing 
financial indices of select bonds to enable investors 
to evaluate investments and market trends in the 
bond market, namely, determination of a bond index, 
including calculation of the bond index and data 
processing related thereto ; management and 
coordination of technology supported learning 
programs in the field of world development and world 
development issues ; providing an interactive website 
and portal with interactive tools for the exchange of 
information about international trade and 
import/export ;provide technical cooperation, financial 
and general management assistance, and act as a 
financial agent of enterprises 

Class: 36 סוג: 36

Financing in the form of financial loans, equity 
investments and financial guarantees to encourage 
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the establishment, expansion, and modernization of 
private enterprises; financial services in the form of 
loans, equity investments and financial guarantees to 
support economic development and promote 
sustainability; co-financing and syndication of 
investment vehicles for others; charitable services, 
namely, financial asset management to support 
programs for health, wellness and economic 
development of impoverished communities; online 
banking services accessible by means of non-
downloadable mobile applications; financial advisory 
and consultancy services; financing services 
provided to the private sector in various countries; 
providing financial, banking, economic and financial 
investment information by means of a global 
computer network  ;capital investment services, 
providing loan financing for development of third-
world countries; providing development financing to 
the private sector; financial services, namely, the 
awarding of grants to individuals and organizations 
for the purpose of developing, collecting and 
disseminating a wide variety of information for use in 
the social and economic development of emerging 
economies; bond fund investment services; bond 
fund management services; loan and equity 
investment, long and short term financing; financial 
asset management, including, forming and managing 
investment funds; providing insurance services, 
namely, political risk insurance brokerage for foreign 
direct investment in developing countries; providing 
technical assistance in the nature of providing 
financial investment information for investors to 
improve investment climates and promote investment 
opportunities in developing countries; providing 
financial information on direct investment in 
developing countries; providing financial information 
on business and legal environments related to 
investment in developing countries; providing 
information in the field of financial risk management 
and insurance; financial research services in the field 
of foreign direct investment; providing information 
and insurance services, namely, providing political 
risk insurance brokerage and information for foreign 
direct investment in developing countries; providing 
technical assistance in the nature of providing 
financial investment information for investors to 
improve investment climates and promote investment 
opportunities in developing countries; investment 
consulting and advisory services in the field of 
developing countries; providing information about 
financing services related to import/export 
transactions; financing in the form of financial loans, 
equity investments and financial guarantees that 
promote the economic development of countries in 
Latin America and the Caribbean through the 
establishment, expansion and modernization of 
private enterprises; direct investments, through the 
granting of loans, subscription and purchase of 
shares or convertible debt instruments in enterprises 
located in Latin America and the Caribbean, as well 
as indirect investments in such enterprises through 
other financial institutions; help to establish, expand, 
improve and finance development finance companies 
in the private sector and other institutions to assist in 
the development of said sector ;promote the 
underwriting of shares and securities issues, and 
extend such underwriting either individually or jointly 
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with other financial entities; administer funds of other 
private institutions; conduct currency transactions; 
issue bonds, certificates of indebtedness and 
participation certificates, and enter into credit 
agreements  mezzanine financing.
Class: 38 סוג: 38

Providing facilities and equipment for telepresence 
conferencing for education services; providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning topics of education.

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, conducting classes, 
conferences, seminars, and workshops in the field of 
business management for small and medium sized 
enterprises; educational services, namely, providing 
seminars, and online courses of instruction on 
international trade, import/export, and international 
business operations; educational services, namely, 
providing classes, workshops, seminars, 
apprenticeships, internships and counseling on the 
subject of professional trade or business; educational 
services, namely, providing business training in the 
fields of accounting and finance, business planning, 
human resources, legal and insurance, marketing 
and sales, business operations, information 
technology, and business management provided 
through classes, workshops and seminars and 
provided via a global computer network; providing 
training in the field of world development and world 
development issues to people, agencies and 
organizations working in development of countries 
around the world; educational services, namely, 
providing classes, conferences, seminars and 
workshops in the field of international investment 
dispute settlement and distribution of educational 
materials in connection therewith.

Class: 42 סוג: 42

Creating and hosting an online community website to 
enable the exchange of information on import/export 
and international trade topics featuring blogs, 
tutorials, and webinars; providing environmental 
information about climate change and bio-diversity by 
means of a global computer network; computer 
software development and web site development in 
the fields of world development finance, asset 
management, investment, insurance, and 
international arbitration.

Class: 45 סוג: 45

Legal document preparation services for the 
provision of marketing and management contracts.

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

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

U.S.A., 03/11/2017, No. 87670841 ארה"ב, 03/11/2017, מספר 87670841

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35
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 Owners

Name: Inter-American Investment Corporation

Address: 1350 New York Avenue NW, Washington DC 
20577, U.S.A.

(Stateless Public International Organization)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 307176 מספר סימן

Application Date 12/06/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0879538 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and beige.

 Owners

Name: P.P.H."ADAMEX" Jacek Karoń, Ewa Kasprzyk, 
Adam Kasprzyk Spółka Jawna

Address: ul. Młodości 10, PL-42-200 Częstochowa, 
Poland

(POLAND GENERAL PARTNERSHIP)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby carriages, prams, pushchairs, strollers, golf 
carts, luggage trucks, shopping trolleys, luggage nets 
for vehicles, safety seats for children (for vehicles), 
vehicle wheels, baskets adapted for cycles, casters 
for trolleys (vehicles), luggage carriers for vehicles, 
vehicle covers (shaped), seat covers for vehicles, 
covers for prams, fitted perambulator covers, 
pushchair covers, stroller covers (pushchairs), 
pushchair hoods, bicycles, cycle cars.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies, sales promotion (for others), 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase them in a retail store and in a 
wholesale outlet of carts, prams, pushchairs, 
furniture, furniture for babies, bicycles, bags, toys, 
parts of prams and carts, prams and carts 
accessories, parts of furniture and bicycles, furniture 
and bicycles accessories; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise Internet web site.
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Trade Mark No. 307189 מספר סימן

Application Date 26/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1226236 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

eElectromechanical food preparation machines; food 
mixers;  electric food blenders; electric fruit presses 
for household use; electric food processors.

Class: 9 סוג: 9

Weighing apparatus and instruments (scales and 
food scales); thermometers not for medical use; 
sunglasses; electric visual and/or sound monitoring 
apparatus; covers for electric outlets; protective pads 
for furniture and corner and edge protectors; door 
stops; safety harnesses for children (other than for 
vehicle seats or sports equipment); nets for 
protection against accidents; light dimmers 
(regulators).

Class: 10 סוג: 10

Feeding bottles; feeding bottle teats; feeding bottle 
valves; nipples for feeding bottles; covers for feeding 
bottles; babies' pacifiers [teats]; infant wipes; 
thermometers for medical use; teething rings.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and utensils for heating and cooking by 
electricity; plate warmers; stoves; electric feeding 
bottle warmers;  electric baby food jar warmers; 
electric apparatus for heat conditioning; sterilizers for 
bottles and  breastfeeding equipment; lighting 
apparatus; electric night lights.

Class: 20 סוג: 20

mirrors; frames; baby changing tables; booster seats; 
baby bouncers [seats]; bath seats for  babies; infant 
bouncers [seats]; seats adapted for babies and 
children; support pillows for use in baby  seating  
baby bouncers; infant
walkers; cradles; umbrella beds (furniture); playpens 
for babies; mats for infant playpens; toy chests; 
baskets of wicker; hooks, not of metal, for clothes 
rails; clothes hangers and covers; mobiles for  
decoration; cushions; packaging containers of plastic.

כ"ז סיון תשע"ט - 43330/06/2019



 Owners

Name: BEABA

Address: 31 avenue de l'Opéra, F-75001 PARIS, France

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

Class: 21 סוג: 21

Non-electric cooking utensils; table plates; glasses; 
bowls; cups; egg cups; non-electric  feeding bottle 
warmers; baby food jar warmers (non-electric); 
refrigerating bottles containers; insulated  containers, 
bags, small bags and pouches; microwave 
containers; feeding bottle drainers; hand-held  
shakers; brushes for cleaning feeding bottles; combs, 
sponges and brushes (except paint brushes);  articles 
for cleaning purposes; potties for babies; portable 
baby baths; trash cans; babies' diaper  disposal bins; 
toilet cases; hair brushes; toilet sponges, 
toothbrushes; flasks; perfume vaporizers; soap  
boxes; cotton boxes; powder boxes.

כ"ז סיון תשע"ט - 43430/06/2019



TILDA GENUINE GOODNESS

Trade Mark No. 307211 מספר סימן

Application Date 15/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tilda Limited

Address: Coldharbour Lane, Rainham Essex, RM139YQ, 
United Kingdom

(a Company Registered  in England & Wales) 

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

Edible oils. שמני מאכל.     

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.

כ"ז סיון תשע"ט - 43530/06/2019



XAGE SECURITY

Trade Mark No. 307213 מספר סימן

Application Date 15/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Xage Security, Inc.

Address: 720 University Avenue, Palo Alto, 94301, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable cloud based software for connecting, 
operating, and managing networked devices in the 
Internet of Things.

תוכנות הניתנות להורדה מבוססות ענן לחיבור, תפעול, וניהול 
של התקני רשת באינטרנט של הדברים.                               

                              

Class: 42 סוג: 42

Data security services, namely, information security 
services for commercial and industrial Internet of 
Things operations; IT security services, namely, 
cybersecurity services.

שירותי אבטחת נתונים, דהיינו, שירותי אבטחת מידע לפעולות 
מסחריות ותעשייתיות באינטרנט של הדברים; שירותי אבטחת 
טכנולוגיות מידע (איי טי.), דהיינו, שירותי אבטחת סייבר.         

                      

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

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

U.S.A., 16/01/2018, No. 87757341 ארה"ב, 16/01/2018, מספר 87757341

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 43630/06/2019



סביוני
SAVYONEY

Trade Mark No. 307234 מספר סימן

Application Date 16/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD. שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 4  Derech Hachoresh St., Yahud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, 65136, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales management services, advertising services 
and marketing services in the fields of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories and construction; administrative 
services for approaching real estate contractors in 
aforementioned fields and in the fields of infra 
structure and pave road construction; all included in 
class 35

שירותי ניהול מכירות, שירותי שיווק ושירותי פרסום בתחום 
הנדל״ן למגורים, לתעשייה, למסחר, למשרדים, למעונות 

סטודנטים ולבנייה;  שירותים מנהליים הקשורים להתקשרות 
עם קבלנים בתחומים הנ״ל ובתחום הבנייה של תשתיות 

וכבישים; הנכללים כולם בסוג 35.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail commercial, 
complexes of buildings, entertainment venues, 
shopping centers and so forth; Property 
Management; all included in class 36.

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; ניהול פרויקטים 
של נדל״ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, אתרים תעשייתיים, 
בנייני מגורים,  בנייני משרדים, בתי מסחר קמעונאים, מכלולי 
בניינים, מקומות בידור,   מרכזי קניות וכיוצא באלו; ניהול 

נכסים; הנכללים כולם בסוג 36.                                           
                                                                                    

            

Class: 37 סוג: 37

Construction services, installation and repair services 
and services of supervision of construction of 
buildings and construction projects, including 
complexes - buildings, apartment buildings, urban 
housing, commercial buildings, shopping centers, 
office buildings, parking stmctures, etc. and of 
projects in the field of infra structure and paved 
roads; all included in class 37.

שירותי בנייה, שירותי התקנה ותיקונים ושירותי פיקוח על בנייה 
של מבנים ופרויקטים של בניה,  לרבות מכלולי-בניינים, בנייני 
מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים מסחריים, מרכזי קניות, בנייני 
משרדים, מבני חנייה וכיוצא באלה ובפרויקטים בתחום של 

תשתיות וכבישים; הנכללים כולם בסוג 37.
                                                                                     
                                                                                    

                                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 43730/06/2019



Trade Mark No. 307235 מספר סימן

Application Date 16/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales management services, advertising services 
and marketing services in the fields of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories and construction; administrative 
services for approaching real estate contractors in 
aforementioned fields and in the fields of infra 
structure and pave road construction; all included in 
class 35

שירותי ניהול מכירות, שירותי שיווק ושירותי פרסום בתחום 
הנדל״ן למגורים, לתעשייה, למסחר, למשרדים, למעונות 

סטודנטים ולבנייה; שירותים מנהליים הקשורים להתקשרות עם 
קבלנים בתחומים הנ״ל ובתחום הבנייה של תשתיות וכבישים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail commercial, 
complexes of buildings, entertainment venues, 
shopping centers and so forth; Property 
Management; all included in class 36. 

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; ניהול פרויקטים 
של נדל״ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, אתרים תעשייתיים, 
בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר קמעונאים, מכלולי 
בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא באלו; ניהול נכסים; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    

        

Class: 37 סוג: 37

Construction services, installation and repair services 
and services of supervision of construction of 
buildings and construction projects, including 
complexes - buildings, apartment buildings, urban 
housing, commercial buildings, shopping centers, 
office buildings, parking stmctures, etc. and of 
projects in the field of infra structure and paved 
roads; all included in class 37.

שירותי בנייה, שירותי התקנה ותיקונים ושירותי פיקוח על בנייה 
של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות מכלולי-בניינים, בנייני 
מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים מסחריים, מרכזי קניות, בנייני 
משרדים, מבני חנייה וכיוצא באלה ובפרויקטים בתחום של 

תשתיות וכבישים; הנכללים כולם בסוג 37                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 43830/06/2019



Ownersבעלים

Name: AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD. שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 4  Derech Hachoresh St., Yahud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, 65136, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 43930/06/2019



Trade Mark No. 307236 מספר סימן

Application Date 16/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales management services, advertising services 
and marketing services in the fields of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories and construction; administrative 
services for approaching real estate contractors in 
aforementioned fields and in the fields of infra 
structure and pave road construction; all included in 
class 35

 שירותי ניהול מכירות, שירותי שיווק ושירותי פרסום בתחום 
הנדל״ן למגורים, לתעשייה, למסחר, למשרדים, למעונות 

סטודנטים ולבנייה; שירותים מנהליים הקשורים להתקשרות עם 
קבלנים בתחומים הנ״ל ובתחום הבנייה של תשתיות וכבישים; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail commercial, 
complexes of buildings, entertainment venues, 
shopping centers and so forth; Property 
Management; all included in class 36.

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; ניהול פרויקטים 
של נדל״ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, אתרים תעשייתיים, 
בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר קמעונאים, מכלולי 
בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא באלו; ניהול נכסים; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    

        

Class: 37 סוג: 37

Construction services, installation and repair services 
and services of supervision of construction of 
buildings and construction projects, including 
complexes - buildings, apartment buildings, urban 
housing, commercial buildings, shopping centers, 
office buildings, parking stmctures, etc. and of 
projects in the field of infra structure and paved 
roads; all included in class 37.

שירותי בנייה, שירותי התקנה ותיקונים ושירותי פיקוח על בנייה 
של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות מכלולי-בניינים, בנייני 
מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים מסחריים, מרכזי קניות, בנייני 
משרדים, מבני חנייה וכיוצא באלה ובפרויקטים בתחום של 

תשתיות וכבישים; הנכללים כולם בסוג 37.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 44030/06/2019



Ownersבעלים

Name: AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD. שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 4  Derech Hachoresh St., Yahud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, 65136, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 44130/06/2019



Sulwhasoo

Trade Mark No. 307238 מספר סימן

Application Date 16/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Food products made primarily from fruits for use as 
dietary supplements; health functional foods based 
on fruit extracts for use as dietary supplements; 
processed ginseng for dietary supplements for use as 
a vegetable; health functional foods based on 
ginseng extracts for use as dietary supplements; 
processed vegetable products; health functional 
foods based on vegetable extracts for use as dietary 
supplements; health functional foods based on red 
ginseng extracts for use as dietary supplements; 
health functional foods based on camellia extracts for 
use as dietary supplements; bean processed 
foodstuffs, excluding bean curds (tofu) and their 
processed foodstuffs; health functional foods based 
on beans extracts for use as dietary supplements; 
processed egg foodstuffs; processed meat products; 
processed dairy products; health functional foods 
based on milk extracts for use as dietary 
supplements; food products made from oil and fat; 
health functional foods based on camellia seed oil for 
use as dietary supplements; health supplement food 
based on seaweed for use as dietary supplements; 
health functional foods based on seaweed extracts 
for use as dietary supplements; health functional 
foods based on fish and shellfish extracts for use as 
dietary supplements. ; health functional foods based 
on cereal for use as dietary supplements. 

מוצרי מזון עשויים בעיקר מפירות לשימוש כתוספי מזון; מזון 
פונקציונלי המבוסס על תמציות פירות לשימוש כתוספי מזון; ג 
'ינסנג  מעובד עבור תוספי תזונה לשימוש כירק; מזון פונקציונלי 
המבוסס על תמציות ג'ינסנג לשימוש כתוספי מזון; מוצרי ירקות 
מעובדים; מזון פונקציונלי המבוסס על תמציות ירקות לשימוש 
כתוספי מזון; מזון פונקציונלי המבוסס על תמציות ג'ינסנג 
אדומות לשימוש כתוספי מזון; מזון פונקציונלי המבוסס על 

תמציות קמליה לשימוש כתוספי מזון; מוצרי שעועית מעובדת, 
למעט טופו ומוצריו; מזון פונקציונלי המבוסס על תמציות 

שעועית לשימוש כתוספי מזון; מוצרי ביצים מעובדים; מוצרי 
בשר

מעובדים; מוצרי חלב מעובדים; מזון פונקציונלי המבוסס על 
תמציות חלב לשימוש כתוספי מזון; מוצרי מזון משמן ושומן; 

מזון בריאותי פונקציונלי המבוסס על שמן זרעי קמליה לשימוש 
כתוספי מזון; מזון פונקציונלי המבוסס על אצות לשימוש כתוספי 

מזון; מזון פונקציונלי המבוסס על תמציות אצות לשימוש 
כתוספי מזון; מזון בריאותי פונקציונלי המבוסס על תמציות דגים 
וצדפות לשימוש כתוספי מזון ; מזון בריאותי פונקציונלי המבוסס 
על דגנים לשימוש כתוספי מזון.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 30 סוג: 30

Red ginseng confectionery preserved in honey (being 
confectionery); red ginseng tea; red ginseng jelly; 
bars of sweet jelly red ginseng paste; cereal-based 
processed products; high-protein cereal bars; chips 
(cereal products); processed
cereals; malt for human consumption; confectionery; 
sugar for food; food flavorings, other than essential 
oils; ginseng tea; tea; red ginseng tea; tea 
substitutes; black tea, English tea; green tea; lime 
tea; iced tea; tea leaves; green tea powder; 
fermented green tea; processed coffee; tea-based 
beverages; milk tea. 

ממתקי ג'ינסנג אדום משומרים בדבש (ממתקים);  תה ג'ינסנג 
אדום; ג'לי מג'ינסנג אדום; חטיפים של עיסת ג'לי מתוק קפוא 
של ג'ינסנג אדום; מוצרים מעובדים המבוססים על דגני בוקר; 
חטיפי דגנים עתירי חלבונים; צ'יפס (מוצרי דגנים) דגנים 

מעובדים; לתת לצריכת בני אדם; ממתקים; סוכר למזון; חומרי 
טעם וריח למזון, למעט שמנים אתריים; תה ג'ינסנג; תה; תה 
ג'ינסנג אדום; תחליפי תה; תה שחור, תה אנגלי; תה ירוק; תה 
ליים; תה קר; תה עלים אבקת תה ירוק; תה ירוק מותסס; קפה 

מעובד; משקאות מבוססי תה; תה עם חלב. 
                                                                                     
                                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 44230/06/2019



 Owners

Name: Amorepacific Corporation

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

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: 32 סוג: 32

Soda water; non-alcoholic cinnamon punch with dried 
persimmon (Sujeonggwa); preparations for non-
alcoholic beverages; syrups for non-alcoholic 
beverages; powders for effervescing non-alcoholic 
beverages; ginseng powders for non-alcoholic 
beverages; red ginseng powders for non-alcoholic 
beverages; fruit powders for non-alcoholic 
beverages; fruit extracts for non-alcoholic beverages; 
fruit syrups for non-alcoholic beverages; red ginseng 
extracts for non-alcoholic beverages; ginseng 
extracts for non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
fruit extracts; pastilles for effervescing non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic beverages.

מי סודה; פונץ' קינמון לא אלכוהולי עם אפרסמון מיובש; הכנות 
למשקאות ללא אלכוהול; סירופים למשקאות ללא אלכוהול; 
אבקות לתסיסת משקאות ללא אלכוהול; אבקות ג'ינסנג 

למשקאות ללא אלכוהול; אבקות ג'ינסנג אדום למשקאות ללא 
אלכוהול; אבקות פירות למשקאות ללא אלכוהול; תמציות פירות 
למשקאות ללא אלכוהול; סירופי פירות למשקאות ללא אלכוהול; 
תמציות ג'ינסנג אדום למשקאות ללא אלכוהול; תמציות ג'ינסנג 
למשקאות ללא אלכוהול; תמציות פירות ללא אלכוהול; טבליות 
לתסיסת משקאות ללא אלכוהול; משקאות ללא אלכוהול.          
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STEPPED NEEDLE 

Trade Mark No. 307239 מספר סימן

Application Date 16/07/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1443035 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: WAISMED LTD. שם: וייסמד בע"מ

Address: 10 Amal St., Afek Park, P.O.B. 11790, Rosh 
Ha'ayin, 4809234, Israel

כתובת : רח' עמל 10, פארק אפק, ת.ד. 11790, ראש העין, 
4809234, 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: 10 סוג: 10

Medical apparatus namely injection device, injector 
for medical purposes, infusion apparatus for medical 
use, cannula, all included in class 10. 

מכשור רפואי דהיינו מכשיר להזרקה, מזרק לצרכים רפואיים, 
התקן לאינפוזיה בשימושים רפואיים, קנולה, הנכללים כולם 

בסוג 10.                                                           

כ"ז סיון תשע"ט - 44430/06/2019



PILEXIL BLACK

Trade Mark No. 307250 מספר סימן

Application Date 17/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lacer, S.A.

Address: SARDENYA, no. 350, 08025 BARCELONA, 
Spain

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

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, hair cosmetics; shampoos; dandruff 
shampoo; anti-hair loss shampoos for cosmetic 
purposes; non-medicated anti-hair loss sprays for 
cosmetic purposes; non-medicated hair preparations 
and treatments for cosmetic purposes; non-
medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; all included in class 03. 

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים 
לשיער, קוסמטיקה לשיער; שמפו; שמפו לקשקשים; שמפו נגד 
איבוד שיער למטרות קוסמטיות; תרסיס לא תרופתי נגד איבוד 
שיער למטרות קוסמטיות; תכשירים טיפוליים לא תרופתיים 
לשיער למטרות קוסמטיות; תכשירים טיפוליים לא תרופתיים 
לשיער למטרות קוסמטיות; הנכללים כולם בסוג 03.                
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Trade Mark No. 307251 מספר סימן

Application Date 17/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Iosif Gurevich שם: יוסף גורביץ

Address: Oscar Shindler street house 4. flat 7, Be'er 
Sheva, Israel

כתובת : רחוב אוסקר שינדלר בית 4 דירה 7, באר שבע, 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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches; all included in 
class 34. Smokers' articles; smokers' articles, not of 
precious metal; hand-rolling tobacco; books of 
cigarette papers; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette-rolling papers; cigarette paper; 
cigarillos; cigarette tubes.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34. אביזרי 
מעשנים; אביזרי מעשנים שאינם ממתכת יקרה; גלגול טבק; 
גליונות נייר להכנת סיגריות; מתקני כיס לגלגול סיגריה; נייר 
לגלגול סיגריות; נייר לסיגריות; סיגרלות; שפופרות לסיגריות.
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APR

Trade Mark No. 307293 מספר סימן

Application Date 19/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Engine install kits, namely, nuts and bolts; cosmetic 
parts for motor vehicles, namely, badges; non-
luminous and non-mechanical metal signs for 
decoration.

ערכות התקנה למנוע, דהיינו, אומים וברגים; אביזרים לייפוי 
רכבים ממונעים, דהיינו, סמלים; סמלי מתכת שאינם זוהרים 
ואינם מכניים לעיטור.                                                     

Class: 7 סוג: 7

Turbocharger systems, comprised of turbo manifolds, 
oil lines, coolant lines, silicon hoses, brackets, mass 
airflow sensor housings, harnesses, and fuelling 
components, comprised of injectors, pressure 
regulators and fuel pumps (high/low); turbochargers, 
wastegates and flanges; supercharger systems, 
comprised of fuelling lines, distribution blocks, 
manifolds, heat exchangers and rotating groups; 
parts and accessories for motor vehicles, namely, 
motor vehicle exhaust systems, motor vehicle intake 
systems, motor vehicle hoses, motor vehicle pulleys, 
fuel pumps for motor vehicles, fuel injectors for motor 
vehicles, induction plumbing for motor vehicles; parts 
and accessories for motor vehicles, namely, manifold 
accessories for motor vehicles, boost taps for motor 
vehicles, heat exchangers for motor vehicles, coolant 
systems for motor vehicles, diverter valves for motor 
vehicles, oiling accumulator sump systems for motor 
vehicles; parts and accessories for motor vehicles, 
namely, pistons for motor vehicles, piston rings for 
motor vehicles, connecting rods for motor vehicles, 
wrist pins for motor vehicles, bearings for motor 
vehicles, high flow cylinder heads for motor vehicles, 
intercoolers, catalysts, clamps, supercharger 
systems, pistons, rods, valves, valve springs.

מערכות מגדש טורבו, המורכבות מטורבינות טורבו, צינוריות 
שמן, צינוריות לנוזל קירור, צינורות סיליקון, תפסי הצמדה, 
בתים למד זרימת אוויר, רצועות, רכיבי תדלוק, המורכב 

ממכשירי הזרקה, וסתי לחץ משאבות דלק (גבוה/ נמוך); מגדשי 
טורבו; ווסטגייטים (שסתומים הדואג לסלק את פליטת הגזים 
הלא רצויים הנמצאים במניפת הטורבו) ואוגנים; מערכות מדחס 
גידוש, המורכב מצינורות תדלוק, מפצלים, סעפות, מחליפי חום 
וקבוצות רוטציה; חלקים ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו, 
מערכות הפליטה לרכבים ממונעים, מערכות יניקת אוויר 

לרכבים ממונעים, צינורות לרכבים ממונעים, גלגלות לרכבים 
ממונעים, משאבות דלק לרכבים ממונעים, מזרקי דלק לרכבים 
ממונעים, צנרת אינדוקציה לרכבים ממונעים; חלקים ואביזרים 
לרכבים ממונעים, דהיינו, אביזרי סעפת לרכבים ממונעים, ברזי 

גדישה לרכבים ממונעים, מחליפי חום לרכבים ממונעים, 
מערכות קירור לרכבים ממונעים, שסתומים ממירים לרכבים 

ממונעים, מערכות עוקת מצבר השמן לרכבים ממונעים; חלקים 
ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו, בוכנות לרכבים ממונעים, 

טבעות בוכנה לרכבים ממונעים, טלטלים לרכבים ממונעים, פיני 
גוז'ון לרכבים ממונעים, מסבים לרכבים ממונעים, ראשי צילינדר 
בזרימת אוויר גבוהה לרכבים ממונעים, מצנני ביניים, זרזים, 
מלחציים, מערכות מדחס גידוש, בוכנות, טלטלים, שסתומים, 
קפיצי שסתומים.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 9 סוג: 9

Vehicle engine control software; vehicle transmission 
control software; smartphone application software for 
motor vehicles; wireless communication onboard 
diagnostic devices; programming installation devices 
for motor vehicle controls for engines and 
transmissions; parts and accessories for motor 
vehicles, namely, manifold absolute pressure sensors 
for motor vehicles; parts and accessories for motor 
vehicles, namely, boost gauges for motor vehicles, 
boost gauge pods for motor vehicles; mouse pads; 
magnets.

תוכנת בקרה למנוע רכב; תוכנת בקרה לתיבת הילוכים; תוכנת 
אפליקצייה לטלפון חכם לרכבים ממונעים; מכשירי 

דיאגנוסטיקה מובנים לתקשורת אלחוטית; התקני התקנת 
תכנות לרכבים ממונעים לבקרת מנועים ותיבות הילוכים; חלקים 
ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו, חיישני-MAP  המודדים את 
הלחץ הברומטרי לרכבים ממונעים; חלקים ואביזרים לרכבים 
ממונעים, דהיינו, מדדי בוסט לרכבים ממונעים, תפס למדדי 

בוסט לרכבים ממונעים; משטחים לעכבר; מגנטים.                 
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 Owners

Name: APR, LLC

Address: 4800 US Highway 280 West, Opelika, 36801, 
AL, U.S.A.

Alabama 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

Class: 12 סוג: 12

Parts and accessories for motor vehicles, namely, 
motor mounts for motor vehicles; parts and 
accessories for motor vehicles, namely, suspension 
components for motor vehicles (in particular anti-
sway bars, springs, struts, shock absorbers and 
mounts), brakes for motor vehicles, wheels for motor 
vehicles, stabilizer Bars, Dampers, Struts, Wheels; 
license plate frames.

חלקים ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו, מחזיקי מנוע לרכבים 
ממונעים; חלקים ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו, רכיבים 
למתלה לרכבים ממונעים (בייחוד מוטות אנטי רולים, קפיצים, 
תמוכות, בולמי זעזועים ומחזיקים), בלמים לרכבים ממונעים, 

גלגלים לרכבים ממונעים, מוטות אנטי רולים, מנחתים, תמוכות, 
גלגלים; מסגרות לוחית רישוי.                                             
                                                                              

Class: 16 סוג: 16

Cosmetic parts for motor vehicles, namely, stickers, 
paint scheme designs and vinyl wraps, Cosmetics, 
Decals, Aerodynamics; pens; stickers; posters.

אביזרים לייפוי רכבים ממונעים, דהיינו, מדבקות, עיצובי סכמת 
צבעים וציפוי ויניל, תכשירים לייפוי, מדבקות דקאלים, 

אווירודינמיקה; עטים; פוסטרים.                     

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring automobile 
parts, software for automobiles.

שירותי חנות קמעונאית מקוונת שמציעה חלקי רכב, תוכנה 
לכלי רכב.                                             

Class: 37 סוג: 37

Engine tuning services. שירותי כוונוני מנוע.       

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

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

U.S.A., 25/01/2018, No. 87771178 ארה"ב, 25/01/2018, מספר 87771178

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 307298 מספר סימן

Application Date 19/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
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; smartwatches; 
smartglasses; smart rings; wearable activity trackers; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; downloadable electronic 
books, magazines, periodicals, newsletters, 
newspapers, journals and other publications; 
computer software used to monitor readership of 
online content, user engagement, advertising 
exposure, and consumer response; computer 
software for use in reviewing, storing, organizing, and 
playing audio and video content; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other multimedia 
content on digital electronic devices; application 
development software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; downloadable webcasts and 
podcasts featuring audio, video, and other 
downloadable multimedia broadcasts in the fields of 
music, television, film, books, news, concerts, radio, 
sports, games, cultural event, and entertainment-
related and educational programs; downloadable 
digital audio, video, and multimedia files and 
recordings featuring music, television, films, books, 
news, concerts, radio, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and education programs; 
computer peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; biometric 
identification and authentication apparatus; 
accelerometers; altimeters; distance measuring 

מחשבים; מחשבים נישאים; מחשבי לוח; מכשירי טלקומוניקציה 
ומכשירים; טלפונים; טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; התקני 
תקשורת אלחוטית להעברת קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו 
ותוכן מולטימדיה; ציוד תקשורת רשת; מכשירים אלקטרוניים 
דיגיטליים נישאים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשיגור, 
קבלה ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני ונתונים 

דיגיטליים אחרים; התקנים דיגיטליים לבישים המסוגלים לספק 
גישה לאינטרנט, לשליחה, קבלה ואחסון של שיחות טלפון, 
דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים; שעונים חכמים; 

משקפיים חכמים; טבעות חכמות; מודד פעילות לביש; צמידים 
מחוברים [מכשירי מדידה]; קוראי ספרים אלקטרוניים; ספרים, 
מגזינים, תקופונים, עלוני חדשות, עיתונים, כתבי עת ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת מחשב לשימוש 
בפיקוח על קהל הקוראים של תוכן מקוון, מעורבות המשתמש, 
חשיפה לפרסום, ועל תגובת הצרכן; תוכנת מחשב לשימוש 
בבדיקה, אחסון, ארגון ושימוש בתוכן אודיו ווידאו; תוכנת 

מחשב לשימוש בארגון, שידור, תפעול, שחזור, עיבוד, הזרמה, 
נגינה ובדיקה של אודיו, וידאו, תמונות ותוכן מולטימדיה אחר 
במכשירים דיגיטליים אלקטרוניים; תוכנה לפיתוח יישומים; 
תוכנת משחק מחשב; תוכן אודיו, וידאו ומולטימדיה מוקלטים 
מראש להורדה; שידורי מולטימדיה ופודקאסטים (קבצי אודיו 
דיגיטליים) להורדה הכוללים שידורי מולטימדיה, טלוויזיה, 
סרטים, ספרים, חדשות, קונצרטים, רדיו, ספורט, משחקים, 
אירועים תרבותיים ותוכניות בידור וחינוך; קבצים דיגיטליים 
להורדה, אודיו, וידאו, קבצי מולטימדיה והקלטות שמציעות 
מוסיקה, טלוויזיה, סרטים, ספרים, חדשות, קונצרטים, רדיו, 
ספורט, משחקים, אירועי תרבות, תכניות הקשורות לבידור 
וחינוך; התקנים היקפיים למחשב; ציוד היקפי למחשבים, 
טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 

אוזניות, טלוויזיות, תיבות ממירים, נגני ומקלטי אודיו ווידאו; 
ציוד היקפי לביש לשימוש עם מחשבים, טלפונים ניידים, 

מכשירים אלקטרוניים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 
טבעות חכמות, אוזניות, טלוויזיות, תיבות ממירים, נגני ומקלטי 
אודיו ווידאו; זיהוי ביומטרי ומנגנון אימות; מדי תאוצה; מד גובה; 
מכשירי מדידת מרחק; מכשירי הקלטה מרחוק; מנגנונים; מצד 
צעדים; מכשירי מדידת לחץ; מדדי לחץ; מוניטורים, מסכי 

תצוגה, מסכי תצוגה ראשיים, אוזניות לשימוש עם מחשבים, 
טלפונים חכמים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 

טלוויזיות, ממירים, נגני ומקלטי אודיו ווידאו; תצוגות מציאות 
מורכבת ווירטואליות, משקפי מגן, בקרים/מפקחים ואוזניות; 
מדי תאוצה; מד גובה; מכשירי מדידת מרחק; מכשירי הקלטה 
מרחוק; מד צעדים; מכשירי הערכת לחץ; מדדי לחץ; מוניטורים, 

מסכי תצוגה, מסכי תצוגה ראשיים ואוזניות לשימוש עם 
מחשבים, סמארטפונים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 

אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 
טלוויזיות, תיבות ממיר, נגני ומקלטי אודיו ווידאו; תצוגות 
מציאות מורכבת ווירטואליות, משקפי מגן, בקרים/מפקחים 
ואוזניות; משקפיים תלת-ממדיים; משקפיים; משקפי שמש; 

עדשות משקפיים; זכוכית אופטית; מוצרים אופטיים; מכשירים 
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apparatus; distance recording apparatus; 
pedometers; pressure measuring apparatus; 
pressure indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders;  virtual and 
augmented reality displays, goggles, controllers, and 
headsets; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; flashes for 
cameras;  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; user 
interfaces for on-board motor vehicle computers and 
electronic devices, namely electronic control panels, 
monitors, touchscreens, remote controls, docking 
stations, connectors, switches, and voice-activated 
controls; global positioning systems (GPS devices); 
navigational instruments; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smart 
watches, smartglasses, earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, televisions, 
set top boxes, 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 computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, and set top 
boxes; interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and smartwatch 
screens; parts and accessories for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; covers, bags, cases, 
sleeves, straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; selfie sticks; 

וכלים אופטיים; מצלמות; הבזקים למצלמות; מקלדות, עכברים, 
כריות עכבר, מדפסות, כונני דיסקים וכוננים קשיחים; מכשירי 
הקלטת קול ומכשירים מפיקי קול; נגני ומקלטי אודיו ווידאו 
דיגיטליים; רמקולי שמע; מגברים ומקלטי שמע; כלי רכב 

מנועיים לרכב; מכשירי הקלטת קול ומכשירים קוליים; אוזניות; 
מיקרופונים; טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה וצגים; קופסאות ממיר; 
רדיו; משדרי רדיו ומקלטי רדיו; ממשקי משתמש למחשבי רכב 

על גבי לוח ומכשירים אלקטרוניים, כלומר לוחות בקרה 
אלקטרוניים, מסכים, מסכי מגע, שלטים מרוחקים, תחנות 

עגינה, מחברים, מתגים ובקרות מופעלות קול; מערכות מיקום 
גלובלית (התקני GPS); כלי ניווט; מנגנון ניווט לכלי רכב 

[מחשבים אישיים]; שלט רחוק לשליטה במחשבים, טלפונים 
ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 

לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, אוזניות, נגני אודיו 
ווידאו, מקלטים, טלוויזיות, קופסאות ממיר, רמקולים, מגברים, 
מערכות קולנוע ביתי ובידור מערכות מכשירים ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, אוזניות, 
נגני אודיו ווידאו, מקלטים, טלוויזיות, תיבות, רמקולים, מגברים, 
מערכות קולנוע ביתי ומערכות בידור; ציוד אחסון נתונים; שבבי 
מחשב; סוללות; מטענים לסוללות; מחברים, חוטים, כבלים, 

מטענים, רציפים, תחנות עגינה ומתאמים לשימוש עם 
מחשבים, טלפונים ניידים, מחשבי כף יד, ציוד היקפי למחשב, 

טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 

אוזניות, נגני אודיו ווידאו, מקלטים, טלוויזיות וקופסאות ממיר; 
מסכי מגע אינטראקטיביים; ממשקים למחשבים, מסכי מחשב, 

טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 

טלוויזיות, קופסאות ממיר, נגנים ומקלטי אודיו ווידאו; שכבת 
מגן המותאמת למסכי מחשב, מסכי טלפון ניידים ומסכי צפייה 
חכמים; חלקים ואביזרים עבור מחשבים, ציוד היקפי למחשב, 

טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 
אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, 

אוזניות, נגני אודיו ווידאו, מקלטים, טלוויזיות, קופסאות ממיר; 
כיסויים, תיבות, שקים, שרוולים, רצועות ושרוכים למחשבים, 
לטלפונים ניידים, למכשירים אלקטרוניים ניידים, למכשירים 
אלקטרוניים לבישים, לשעונים חכמים, למשקפיים חכמים, 

לאוזניות, לקופסאות ממיר ולנגני ומקלטי אודיו ווידאו; מקלות 
צילום עצמי; מטענים לסיגריות אלקטרוניות; צווארונים 

אלקטרוניים להכשרת בעלי חיים; סדר יום אלקטרוני; מנגנון 
לבדיקת חותמת דואר; קופות רושמות; מנגנונים למכשירים 
המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה/הקלטה; סמן 
קצה תחתון; מכונות הצבעה; תגים אלקטרוניים עבור טובין; 
מכונות בחירת פרס; מכונות פקסימיליה; מכשירי ומנגנוני 

שקילה; מדדים; לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; 
רקיקים [פיסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מגברים; מסכי 

פלורסנט; שלטים; חוטי להט להולכת אורות [סיבים אופטיים]; 
מתקנים חשמליים לשלט רחוק של פעולות תעשייתיות; מעכבי 
ברקים; אלקטרוליזרים; מטפי כיבוי; ; מנגנונים רדיולוגיים 

למכשירים תעשייתיים; ציוד ומכשירים להצלת חיים; שריקות 
אזעקה; קריקטורות אנימציה; פנס ביצה/פמוט ביצה [הביצה 

משמשת כמנורה]; משרוקיות לכלב; מגנטים דקורטיביים; מעכב 
רכב נייד בשלט רחוק. הנכללים כולם בסוג 9.                         
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chargers for 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 
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. All included 
in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; broadcasting and transmission 
of voice, data, images, music, audio, video, 
multimedia, television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; broadcast and 
transmission of streamed music, audio, video, and 
multimedia content by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, satellite, 
radio, wireless communications networks, television, 
and cable; subscription and pay-per-view 
broadcasting and transmission services by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; matching users for 
the transfer of music, audio, video, and multimedia by 
means of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite communications, wireless 
communications networks, and cable; providing 
access to websites, databases, electronic bulletin 
boards, on-line forums, directories, music, and video 
and audio programs; communication by computer; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. All included in class 38.

תקשורת; שידור ומסירה של קול, נתונים, תמונות, מוסיקה, 
אודיו, וידאו, מולטימדיה, טלוויזיה ורדיו באמצעות רשתות 
תקשורת, רשתות מחשבים, אינטרנט, לווין, רדיו, רשתות 

תקשורת אלחוטית, טלוויזיה וכבלים; שידור ומסירה של מוסיקה 
זורמת, תוכן שמע, וידאו ומולטימדיה באמצעות רשתות 
תקשורת, רשתות מחשבים, אינטרנט, לווין, רדיו, רשתות 

תקשורת אלחוטית, טלוויזיה וכבלים; מנוי ותשלום לפי צפייה 
של שירותי שידור ומסירה באמצעות רשתות תקשורת, רשתות 
מחשבים, אינטרנט, לווין, רדיו, רשתות תקשורת אלחוטית, 

טלוויזיה וכבלים; התאמת משתמשים להעברת מוסיקה, אודיו, 
וידאו ומולטימדיה באמצעות רשתות תקשורת, רשתות 

מחשבים, אינטרנט, לווין, רדיו, רשתות תקשורת אלחוטית, 
טלוויזיה וכבלים; טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות אלקטרוניות, 

העברת נתונים אלקטרוניים, שיחת ועידה ושירותי ועידה 
בווידיאו; מתן גישה לרשתות תקשורת, רשתות מחשבים, 
אינטרנט, תקשורת לוויינית, רשתות תקשורת אלחוטיות 
וכבלים; מתן גישה לאתרי אינטרנט, מאגרי מידע, לוחות 
מודעות אלקטרוניים, פורומים מקוונים, ספריות, מוסיקה 

ותוכניות וידאו ואודיו; תקשורת באמצעות מחשב; מידע, שירותי 
ייעוץ והכוונה המתייחסים לכל האמור לעיל. הנכללים כולם בסוג 
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Class: 41 סוג: 41

Educational services; providing training, mentoring, 
internship, apprenticeship, and career counseling 
programs in the fields of advertising, marketing, 
communications, and design; 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 

שירותי חינוך; הכשרה, הדרכה, חונכות, התמחות וייעוץ בתחום 
הקריירה בתחומי הפרסום, השיווק, התקשורת והתכנון; 

סדנאות, שיעורים, סמינרים מקוונים, כנסים, הדרכה מקוונת 
ותוכניות למידה מרחוק; עריכה, ארגון, הצגה, קונצרטים, 

הופעות חיות, אירועי בידור מיוחדים, אירועי תרבות ואמנות, 
בידור תיאטרלי, תחרויות, התמודדיות, ירידים, פסטיבלים, 

תצוגות, תערוכות ואירועים ספורטיביים; הפקה, הפצה והצגה 
של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטי קולנוע, הקלטות קול; 
אספקה מתמשכת של טלוויזיה, רדיו, אודיו, וידאו, פודקאסט 
(קובץ שמע דיגיטלי), תוכנית שידור; אספקת בידור, ספורט, 
מוסיקה, מידע, חדשות, תכנות אירועים עכשוויים באמצעות 
רשתות תקשורת, רשתות מחשבים, אינטרנט, לווין, רדיו, 

רשתות תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים; אספקת 
תכניות בידור שאינם להורדה, ספורט, מוסיקה, מידע, חדשות 
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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; providing 
non-downloadable entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events 
programming; providing websites and computer 
applications featuring entertainment, sports, music, 
informational, news, current events, and arts and 
culture programming; providing websites and 
computer applications featuring information in the 
field of entertainment, music, sports, news, and arts 
and culture; providing non-downloadable computer 
games, electronic games, interactive games, and 
video games; providing information, schedules, 
reviews and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, 
live performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; publication and presentation of 
reviews, surveys, and ratings, and providing 
interactive websites and computer applications for 
the posting and sharing of reviews, survey, and 
ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; providing non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, video, and graphics 
for use on mobile communications devices; providing 
a website for the uploading, storing, sharing, viewing 
and posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; publication 
of books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
providing websites and computer applications 
featuring books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; news reporting; electronic and online 
library services; providing non-downloadable 
computer software for use in connection with fitness 
and exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
fitness and exercise; digital imaging services; 
creation of visual effects and graphics for others. All 
included in class 41

ותכנות אירועים עכשוויים; אספקת אתרי אינטרנט ויישומי 
מחשב הכוללים בידור, ספורט, מוסיקה, מידע, חדשות, 
אירועים עכשוויים, תכנות אמנות ותרבות; אספקת אתרי 
אינטרנט ויישומי מחשב הכוללים מידע בתחום הבידור, 
המוסיקה, הספורט, החדשות האמנות והתרבות; אספקת 

משחקי מחשב שאינם ניתנים להורדה, משחקים אלקטרוניים, 
משחקים אינטראקטיביים ומשחקי וידאו; מתן מידע, לוחות 

זמנים, ביקורות והמלצות אישיות של תכניות חינוכיות, בידור, 
קולנוע, תיאטרון, אמנות ותרבות, קונצרטים, הופעות חיות, 

תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות ואירועי ספורט; 
הזמנת כרטיסים והזמנת כרטיסים לתכניות חינוכיות, בידור, 
קולנוע, תיאטרון, אמנות ותרבות, קונצרטים, הופעות חיות, 
תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות ואירועים 

ספורטיביים; פרסום והצגה של ביקורות, סקרים ודירוגים, וכן 
מתן אתרי אינטרנט אינטראקטיביים ויישומי מחשב לצורך 

פרסום ושיתוף של ביקורות, סקרים ודירוגים הקשורים לתוכניות 
חינוכיות, בידור, קולנוע, תיאטרון, אמנות ותרבות, קונצרטים, 
הופעות חיות, תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות 
ואירועי ספורט; אספקת רינגטונים שאינם להורדה, מוסיקה 
מוקלטת מראש, וידאו וגרפיקה לשימוש במכשירי תקשורת 
ניידים; מתן אתר להעלאה, אחסון, שיתוף, צפייה ופרסום של 

תמונות, אודיו, קטעי וידאו, כתבי עת מקוונים, בלוגים, 
פודקאסטים ותוכן מולטימדיה; פרסום ספרים, כתבי עת 
תקופתיים, עיתונים, עלונים, מדריכים, בלוגים, כתבי עת 
ופרסומים אחרים; אספקת אתרי אינטרנט ויישומי מחשב 

הכוללים ספרים, כתבי עת, עיתונים, עלונים, מדריכים, בלוגים, 
כתבי עת ופרסומים אחרים; דיווחי חדשות; שירותי ספרייה 
אלקטרוניים ומקוונים; אספקת תוכנה למחשב לא להורדה 

לשימוש בהקשר כושר ופעילות גופנית; אספקת אתרי אינטרנט 
ויישומי מחשב הכוללים מידע בתחום הכושר והתעמלות; 
שירותי הדמיה דיגיטלית; יצירת אפקטים חזותיים וגרפיקה 

עבור אחרים. 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, 22/01/2018, No. 74231 ג'מאייקה, 22/01/2018, מספר 74231

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ז סיון תשע"ט - 45230/06/2019



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 45330/06/2019



Trade Mark No. 307327 מספר סימן

Application Date 14/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412931 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STADA Arzneimittel AG

Address: Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany

(Germany AG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Probiotic preparations for medical or veterinary use; 
probiotic supplements; food supplements; food 
supplements related to the support of intestinal and 
gastro-intestinal functions; food supplements related 
to the support of the immune system; dietary 
supplements and dietetic preparations adapted for 
medical or veterinary use; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
and dietary supplements for humans and animals. 

כ"ז סיון תשע"ט - 45430/06/2019



Trade Mark No. 307329 מספר סימן

Application Date 03/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1412939 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALAIN GEOFFROY

Address: 4 rue de l'Equerre, F-89800 BEINE, France

(France Sarl)

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

Alcoholic beverages (except beers); wines; wines 
protected by an appellation of origin; wines protected 
by a geographical indication.

כ"ז סיון תשע"ט - 45530/06/2019



Trade Mark No. 307378 מספר סימן

Application Date 01/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1413495 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The element or elements for which protection is 
disclaimed "PHARMACEUTICALS".

 Owners

Name: ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.

Address: 225 SOUTH LAKE AVE., SUITE 1050, 
PASADENA CA 91101, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and medicinal preparations to treat 
intractable diseases in humans.

Class: 42 סוג: 42

Development of pharmaceutical preparations and 
medicines; pharmaceutical products development; 
pharmaceutical research and development.

כ"ז סיון תשע"ט - 45630/06/2019



Trade Mark No. 307405 מספר סימן

Application Date 12/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1413853 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic chips; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; video screens; locks, electric; 
smartphones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; protective films adapted for 
smartphones; battery chargers; batteries, electric; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
galvanic cells; notebook computers; laptop 
computers; tablet computers; covers for tablet 
computers; interactive touch screen terminals; 
electronic interactive whiteboards; humanoid robots 
with artificial intelligence; covers for personal digital 
assistants [PDAs]; computer keyboards; computer 
operating programs, recorded; computer operating 
software; mouse [computer peripheral]; computer 
peripheral device; smartglasses; smartwatches; 
smart rings; wearable activity trackers; earphones; 
cameras [photography]; virtual reality headsets; selfie 
sticks [hand-held monopods]; digital photo frames; 
computer utility programs, recorded; microphones; 
audio and video receivers; modems; loudspeakers; 
portable media players; sound transmitting 
apparatus; camcorders; network routers; wireless 
routers; computer utility programs, downloadable; 
wearable computers; telecommunication apparatus in 
the form of jewelry; selfie sticks used together with 
mobile phones; selfie lenses; security surveillance 
robots; wearable video display monitors; pedometers; 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic numeric displays; thin client computers; 
computer screen saver software, recorded or 
downloadable; downloadable graphics for mobile 
phones; human face recognition devices; scales with 
body mass analyzers; bathroom scales; headphones; 
digital video recorders; set-top boxes; air analysis 
apparatus; digital weather stations; gas testing 
instruments; biochips; USB cables; USB cables for 
mobile phones.

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

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

People's Republic of China, 16/01/2018, No. 
28722546

סין, 16/01/2018, מספר 28722546

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 45730/06/2019



 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)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 45830/06/2019



Trade Mark No. 307409 מספר סימן

Application Date 29/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1413912 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated hair lotions; preparations for caring, 
cleaning, dyeing, bleaching, tinting, fixing, styling and 
perming of color treated hair.

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

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

Germany, 04/12/2017, No. 30 2017 031 391 גרמניה, 04/12/2017, מספר 391 031 2017 30

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 45930/06/2019



Trade Mark No. 307413 מספר סימן

Application Date 07/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1413946 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pouches, cases, sleeves, backpacks and bags 
including colt and hipster bags specially adapted for 
carrying or holding photographic, cinematographic, 
videographic, optical, audio, electronic, 
telecommunication and computer equipment.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; attaché 
cases; beach bags; travel baggage; bags for 
campers; shopping bags; handbags; bags (game -) 
[hunting accessories]; card cases; sling bags for 
carrying infants; travelling bags and luggage; 
backpacks; school and children bags; gym bags; 
wheeled shopping bags; bags (envelopes, pouches) 
of leather, for packaging; vanity cases, not fitted; 
sling and shoulder bags; messenger bags; pouches, 
including sleeves and cases; purses/wallets and key 
cases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

European Union, 21/09/2017, No. 017235516 האיחוד האירופי, 21/09/2017, מספר 017235516

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 46030/06/2019



 Owners

Name: Siegfried Elgert

Address: Via Bramantino 8, CH-6600 Locarno, 
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

כ"ז סיון תשע"ט - 46130/06/2019



Trade Mark No. 307415 מספר סימן

Application Date 08/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1413971 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Product handling machines and apparatus; food or 
beverage processing machines and apparatus; 
packaging or wrapping machines and apparatus; 
adhesive tape dispensing machines; automatic 
stamping machines; vending machines; carton 
sealing machines; binding machines; filling 
machines; automatic packaging or wrapping 
machines; automatic weighing, bagging and 
packaging machines; bagging and packaging 
machines; plastic bag making machines; cartoning 
machines; carton forming machines; conveying 
apparatus for product handling; lifts, other than ski-
lifts; conveyors; machines and apparatus for 
packaging food; labellers or label affixing machines; 
labellers or label affixing machines with weighing 
machines; packaging or wrapping and label affixing 
machines and apparatus; vending machines for 
drinking waters; cereal processing machines and 
apparatus; automatic conveyors; sorting machines; 
movable label issuing machines; dry ice making 
machines; label printers or label printing machines or 
printing machines.

כ"ז סיון תשע"ט - 46230/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Cash registers; coin counting or sorting machines; 
job recording devices; laboratory machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; 
measuring or testing machines and apparatus; 
product inspection device and apparatus using 
electromagnetic wave or radiation; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts; 
weighing machines; tablet counting machines; 
detectors, namely, electric or magnetic meters and 
testers; detectors; metal detectors for industrial 
purposes; computer software for use in data  
management; computer programs for use in systems 
for enhancing productivity in the field of 
manufacturing  industries; computer programs for 
inventory management; POS (point-of-sale 
information management) system, namely, 
computers, computer software, and computer 
peripherals; computer programs, recorded, for use in 
management and operation of food manufacturing 
and food processing; computer programs, recorded, 
for use in quality control of food manufacturing and 
food processing; computer programs, recorded, for 
use in product inspection for food manufacturing and 
food processing; computer software for creation 
support of advertisement and promotional materials; 
computer software for designing labels; computer 
programs for logistics system;  computer programs 
for use in support systems for label issuing; computer 
programs for use in support systems for  food 
processing; network servers; operation system 
software; computer operating systems; electronic 
numeric displays; standard-unit measuring machines 
and apparatus; weighing scales for medical 
purposes; quantity
indicators; scales; weighing machines and apparatus; 
processors, namely, central processing units; radio 
communication machines and apparatus; indicators 
of weighing apparatus; electrolysis tank equipped 
with automatic generation function for electrolysis 
water; computers for managing information with 
respect to sorting goods in warehouses.

כ"ז סיון תשע"ט - 46330/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The inverted triangle is in red and the other 
elements are in blue.

 Owners

Name: Ishida Co., Ltd.

Address: 44, Sanno-cho,Shogoin,Sakyo-ku, Kyoto-shi, 
Kyoto 606-8392, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 46430/06/2019



Trade Mark No. 307432 מספר סימן

Application Date 15/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1414132 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Farm machinery; agricultural machines; agricultural 
implements; agricultural harvesting machines; 
agricultural baling machines; combine harvesters; 
combine headers; forage harvesters; forage blowers; 
feed grinders and mixers; mowers; mower-
conditioners; side delivery rakes; rotary rakes and 
tedders; windrowers; windrow inverters; material 
handling equipment; manure spreaders; tractor 
loaders; earth moving machines; self propelled 
harvesting machines; construction equipment, 
namely loaders, loader/backhoes, excavators, 
crawler dozers, motor graders and telescopic 
handlers; earth moving machines, tractor-loader-
backhoes; tractor-loaders; industrial loaders 
(machines); parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 12 סוג: 12

Agricultural and industrial tractors; wagons; bale 
wagons; industrial loaders (fork-lift trucks); bale 
stacking wagons, bale movers and carriers; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

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

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

European Union, 14/12/2017, No. 017598831 האיחוד האירופי, 14/12/2017, מספר 017598831

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 46530/06/2019



 Owners

Name: CNH INDUSTRIAL N.V.

Address: 25 St James's Street, London SW1A 1HA, 
United Kingdom

(The Netherlands A company organized under the laws of 
the Netherlands)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 46630/06/2019



Trade Mark No. 307434 מספר סימן

Application Date 14/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414142 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 46730/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
machines and apparatus; in-car cameras; car-
mounted cameras; cameras; measuring or testing 
machines and instruments; measuring or testing 
machines and instruments for automobiles; in-car 
sensors; sensors for automobiles; sensors for 
determining position for automobiles; mileage 
recorders for vehicles; kilometer recorders for 
vehicles; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; speed checking apparatus for vehicles; 
thermostats for vehicles; speedometers; speed 
indicators; power distribution or control machines and 
apparatus; rotary converters; phase modifiers; 
battery chargers; battery charge devices; solar cells; 
solar batteries; inverters; switchboards; distribution 
boards; battery charging devices for automobiles; 
charging stations for electric vehicles; voltage 
regulators for vehicles; fuel cells; fuses; fuse boxes; 
batteries and cells; batteries for automobiles; electric 
batteries; accumulators, electric; accumulators; 
electrical storage batteries; electric wires and cables; 
wire harnesses for automobiles; connectors; 
telecommunication machines and apparatus; 
electrical communication machines and instruments; 
in-car radars; radars for automobiles; vehicular radio 
communication machines and apparatus; radar 
machines and apparatus; event recorders; driving 
recorders; navigational instruments; electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments; audio equipment for automobiles; car 
audio systems; cell phones; mobile phones; 
smartphones; cases for smartphones and cell 
phones; radio transceivers; wireless transmitters and 
receivers; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; remote control apparatus; videocameras 
[camcorders]; digital assistants in the shape of a 
watch; electronic machines, apparatus and their 
parts; electronic control apparatus and instruments 
for automobiles; application software for automobiles; 
display units for automobiles; electronic display units; 
computer programs for automobiles; computers; 
computer software and computer hardware for 
automobiles; electronic circuits recorded with 
computer programs for electronic control apparatus 
and instruments for automobiles; magnetic disks; 
Secure Digital [SD] memory cards; CD-ROMs; DVDs; 
magnetic and optical data carriers; prerecorded data 
carriers for use with computers; machine-readable 
data carriers; eyeglasses; eyewear; spectacles; 
goggles for sports; sunglasses. 

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

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

Japan, 06/03/2018, No. 2018-026058 יפן, 06/03/2018, מספר 2018-026058

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Mazda Motor Corporation

Address: 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 
730-8670, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 46930/06/2019



Trade Mark No. 307437 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0855819 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the writing FAELLUCE in 
special characters, where the word LUCE is included 
in a rectangle.

 Owners

Name: FAEL S.p.A.

Address: Via Euripide, 12/14, I-20864 AGRATE 
BRIANZA (MB), Italy

(ITALY S.p.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations.

כ"ז סיון תשע"ט - 47030/06/2019



Trade Mark No. 307442 מספר סימן

Application Date 18/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1275820 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pacific Pharmaceuticals USA, Inc.

Address: 1211 McGaw Ave., Irvine CA 92614, U.S.A.

(California, United States 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

Dietary and nutritional supplements.

כ"ז סיון תשע"ט - 47130/06/2019



Trade Mark No. 307444 מספר סימן

Application Date 20/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1335106 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software namely, downloadable computer 
programs and recorded computer software for 
processing electronic payments, electronic funds, 
and credit card transactions; computer software 
namely, downloadable computer programs and 
recorded computer software for facilitating financial 
transactions; computer software namely, 
downloadable computer programs and recorded 
computer software for facilitating transfer of funds; a 
system for allowing goods and services to be 
purchased electronically via electronic terminals, 
such as electronic funds transfer devices and 
automatic teller machines; magnetically encoded 
cards namely, credit cards and debit cards; chip 
cards and smart cards; encoded cards for use in 
relation to the electronic transfer of funds.

Class: 36 סוג: 36

Financial and monetary services including card 
operated financial services, computerised financial 
services, conducting of financial transactions, 
financial payment services, financial transaction 
services, electronic payment services, payment of 
bills and accounts for others, payment transaction 
card services, computerised transfer of funds, 
electronic funds transfer, transfer of funds, provision 
of transactional services relating to point-of-sale 
transactions, card accessed financial services and 
card operated financial services.

Class: 42 סוג: 42

Saas (software as service) services namely software 
for payment processing,authentication, management, 
and authenticating and tracking, and for facilitating e-
commerce services for others, namely, for allowing 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for processing 
electronic payments; providing temporary use of on-
line non-downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks.

כ"ז סיון תשע"ט - 47230/06/2019



 Owners

Name: Afterpay Pty Ltd

Address: Level 5, 406 Collins Street, Melbourne VIC 
3000, Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 47330/06/2019



Trade Mark No. 307455 מספר סימן

Application Date 20/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 47430/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Computer software for creating, managing, and 
interacting with an online community; Computer 
software for organizing events; 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; Computer software for 
modifying and enabling transmission of data, text, 
images, audio visual and video content; Computer 
software enabling searching and determining the 
location of goods, objects, people, places, events, 
buildings and sights; location-based software 
applications; location-aware software applications; 
computer software providing public transports 
timetables and routes; computer software providing 
traffic and parking information; computer software 
providing navigation information; computer software 
providing map information; computer software 
providing travel information, tourist information, 
entertainment and education information, weather 
information, shopping information, social and all 
types of events information, Points of Interest (POIs) 
information, personalized point of interest 
information, sporting events information, cultural 
events information, food and drink information; 
computer software allowing to read out electronic 
messages, to chat and to browse on the Internet; 
computer software providing price information; 
downloadable software for displaying and sharing a 
user's location and finding, locating, and interacting 
with other users; computer software related to global 
positioning systems, maps and mapping services; 
Geographical positioning software; location 
recognition software; buildings and objects 
recognition software; Digital maps; computer 
software for use in location-based services; computer 
software enabling user to obtain location-related 
information;  Computer software for organizing,  
ordering, managing and coordinating transport 
services; Computer software for providing the 
location and timetable of transport services provided 
by third parties or by the users of the software, for 
coordinating car and other vehicle sharing and for 
gathering users for joint transportation; Website 
development software; Software development kit 
[SDK]; computer chatbot software for simulating 
conversations; computer software for voice over 
Internet protocol (VOIP); computer software for 
enabling messaging and instant messaging via the 
Internet; computer software for use in simple 
message service (SMS) and multimedia message 
service (MMS); computer software for voice calling, 
voice mailing, call forwarding, video calling, video 
conferencing, simple message service (SMS), instant 
messaging, screen sharing, digital file transfer 
between users and user presence indication. All 
included in class 9

תוכנת מחשב ליצירה, לניהול ואינטראקציה עם קהילה מקוונת; 
תוכנת מחשב לארגון אירועים; תוכנת מחשב ליצירה, עריכה, 
העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, הצגה, תיוג, בלוגים, 
הזרמה, קישור, הוספת הערות, ציון סנטימנטים על, תגובות, 
הערות, הטמעה, שידור ושיתוף או מתן מדיה אלקטרונית 

אחרת או מידע באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; תוכנת 
מחשב לשינוי ושימוש בהעברת נתונים, טקסט, תמונות, תוכן 
חזותי ותוכן וידאו; תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש וקביעת 

מיקומם של סחורות, חפצים, אנשים, מקומות, אירועים, מבנים 
מקומות סיור; יישומי תוכנה מבוססי מיקום; יישומי תוכנה 

מודיעי מיקום; תוכנות מחשב המספקות לוחות זמנים ומסלולי 
תחבורה ציבורית; תוכנת מחשב המספקת מידע על תנועה 
וחניה; תוכנת מחשב המספקת מידע ניווטי; תוכנת מחשב 
המספקת מידע על מפה; תוכנת מחשב המספקת מידע 
נסיעות, מידע תיירותי, בידור ומידע חינוכי, מידע על מזג 

האוויר, מידע על קניות, מידע על אירועים חברתיים וכל סוגי 
האירועים, מידע על נקודות עניין (פי. או. אל. אס), נקודת עניין 
אישית של מידע, מידע אירועי ספורט, מידע על אירועי תרבות, 
מידע על מזון ומשקאות; תוכנת מחשב המאפשרת לקרוא 

הודעות אלקטרוניות, לשוחח ולגלוש באינטרנט; תוכנת מחשב 
המספקת מידע על מחירים; תוכנה להורדה להצגה שיתוף 

ואיתור מיקום של משתמש, איתור ואינטראקציה עם משתמשים 
אחרים; תוכנות מחשב הקשורות במערכות מיקום גלובלית, 
מפות ושירותי מיפוי; תוכנת מיקום גיאוגרפי; תוכנת זיהוי 

מיקום; תוכנת זיהוי מבנים ואובייקטים; מפות דיגיטליות; תוכנת 
מחשב לשימוש בשירותי מיקום; תוכנת מחשב המאפשרת 
למשתמש לקבל מידע הקשור למיקום; תוכנת מחשב לארגון, 

זימון, ניהול ותיאום שירותי תחבורה; תוכנת מחשב למתן מיקום 
ולוח זמנים של שירותי תובלה המסופקים על ידי צדדים 

שלישיים או על ידי המשתמשים בתוכנה, לתיאום שיתוף רכבים 
וכלי רכב אחרים ולאיסוף משתמשים לתחבורה משותפת; 

תוכנה לפיתוח אתרים; ערכת פיתוח תוכנה [אס. די קי.]; צ'אט 
בוט למחשב תוכנה המדמה שיחות (עם משתמשים אנושיים, 

במיוחד דרך האינטרנט); תוכנת מחשב עבור פרוטוקול 
אינטרנט קול (פי. או. אל. אס); תוכנת מחשב המאפשרת 

העברת הודעות והודעות מידיות באמצעות האינטרנט; תוכנת 
מחשב לשימוש בשירות הודעות פשוט (סמס) ושירות הודעות 
מולטימדיה (אם. אם. אס); תוכנת מחשב עבור שיחות קוליות, 
דיוור קולי, העברת שיחות, שיחות וידאו, ועידות וידאו, שירות 
הודעות פשוט (סמס), הודעות מידיות, שיתוף מסך, אינדיקציית 

העברת קבצים דיגיטלית בין משתמשים לבין נוכחות 
המשתמש. הנכללים כולם בסוג 9.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear. All included in class 
25.       

הלבשה; הנעלה; כובעי ראש (הלבשת ראש). הנכללים כולם 
בסוג 25.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to a collection of computer software 
by means of global computer information networks; 
providing access to a database of computer software; 
Providing access to an online platform containing a 
collection of computer software; Providing access to 
an online platform containing a collection of maps; 
Transmission of digital files; Transmission of 
messages and images; Providing access to 
databases; providing access to a collection data by 
means of global computer information networks; 
providing access to an online platform containing a 
collection of data and pictures; Providing internet 
chatrooms; Providing online forums; Providing voice 
over Internet protocol (VOIP) communications; 
telephony and video-conference services via Internet, 
computer or telecommunication network ; messaging 
and instant messaging services via Internet, 
computer or telecommunication network; simple 
message service (SMS) and multimedia message 
service (MMS) via Internet, computer or 
telecommunication network; providing 
communications services comprising voice calling, 
voice mailing, call forwarding, video calling, video 
conferencing, simple message service (SMS), instant 
messaging, screen sharing, digital file transfer 
between users and user presence indication; 
Providing online communications links which transfer 
web site users to other local and global web pages; 
Providing an online network service that enables 
users to transfer personal identity data to and share 
personal identify data with and among multiple 
websites; Facilitating access to third party web sites 
via a universal login. All included in class 38

מתן גישה לאוסף של תוכנות מחשב באמצעות רשתות מידע 
ממוחשבות עולמיות; מתן גישה למסד נתונים של תוכנת 
מחשב; מתן גישה לפלטפורמה מקוונת הכוללת אוסף של 

תוכנות מחשב; מתן גישה לפלטפורמה מקוונת הכוללת אוסף 
מפות; העברת קבצים דיגיטליים; העברת מסרים ותמונות; מתן 
גישה למאגרי מידע; מתן גישה לנתוני איסוף באמצעות רשתות 
מידע ממוחשבות עולמיות; מתן גישה לפלטפורמה מקוונת 

הכוללת אוסף של נתונים ותמונות; מתן חדרי צ'אט באינטרנט; 
מתן פורומים מקוונים; מתן קהילות קול על גבי האינטרנט     
(וי. או. איי. פי) (טכנולוגיות ושיטות שונות להעברת דיבור 

על-גבי רשתות); טלפוניה ושירותי ועידות וידאו באמצעות רשת 
אינטרנט, מחשב או טלקומוניקציה; העברת הודעות ושירותי 

מסרים מידיים באמצעות האינטרנט, המחשב או רשת 
תקשורת; שירות הודעות פשוט (סמס) ושירות הודעות 
מולטימדיה (סמס) באמצעות רשת אינטרנט, מחשב או 

תקשורת; אספקת שירותי תקשורת הכוללים שיחות קוליות, 
דיוור קולי, העברת שיחות, שיחות וידאו, ועידות וידאו, שירות 
הודעות פשוט (סמס), העברת הודעות מידיות, שיתוף מסך, 
אינדיקציה להעברת קבצים דיגיטלית בין משתמשים לבין 
נוכחות המשתמש; מתן קישורי תקשורת מקוונת, אשר 

מעבירים את משתמשי האתר לדפי אינטרנט מקומיים וגלובליים 
אחרים; מתן שירות רשת מקוונת המאפשר למשתמשים 
להעביר נתוני זהות אישיים ולשתף נתוני זיהוי אישיים עם 
מספר אתרי אינטרנט; מתן גישה לאתרי אינטרנט של צד 

שלישי באמצעות התחברות אוניברסלית. הנכללים כולם בסוג 
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Class: 39 סוג: 39

Global positioning system navigation services; 
transport, traffic and travel information services; 
Provision of tourist travel information; goods, places, 
events, buildings, objects, vehicles and people 
positioning services; directions and route guidance 
services; Site search services, namely for seeking 
the geographic location of a site in the field of 
transport, traffic, navigation and travel information; 
Physical storage of electronically-stored data or 
documents; Providing a website containing 
information relating to transport services provided by 
third parties, public transport services, unmanned 
remote-controlled aircraft transport services and 
airline travel services; Providing a website containing 
information relating to bookings of transport services 
provided by third parties, public transport services, 
unmanned remote-controlled aircraft transport 
services and airline travel services; Providing a 
website containing information relating to car and 
drive sharing; Providing a website containing 
information on live location and estimated time of 
arrival of vehicles; Providing a chatbot service 
containing information relating to transport services 
provided by third parties; Providing a chatbot service 
containing information relating to bookings of 
transport services provided by third parties; Providing 
a chatbot service containing information relating to 
car and drive sharing. All included in class 39.

שירותי ניווט מערכת ומיקום גלובלי; שירותי תחבורה, תעבורה 
ומידע נסיעות; אספקת מידע תיירותי; סחורות, מקומות, 
אירועים, מבנים, חפצים, שירותי מיקום כלי רכב ואנשים; 
שירותי כיוונים והכוונת מסלול; שירותי חיפוש מקום, כלומר 
מחפש את המיקום הגיאוגרפי של המקום בתחום התחבורה, 
התנועה, ניווט ומידע נסיעות; אחסון פיזי של נתונים מאוחסנים 
אלקטרונית או מסמכים; מתן אתר אינטרנט המכיל מידע הנוגע 

לשירותי הובלה הניתנים על ידי צדדים שלישיים, שירותי 
תחבורה ציבורית, שירותי הובלת כלי טיס בשלט רחוק 

(מרוחקים ללא טייס) ושירותי תעופה; מתן אתר אינטרנט 
המכיל מידע הנוגע להזמנות של שירותי הובלה הניתנים על ידי 
צדדים שלישיים, שירותי תחבורה ציבורית, שירותי הובלה כלי 
טיס מרוחקים ללא טייס ושירותי תעופה; מתן אתר המכיל מידע 
הקשור לשיתוף ברכב ובנהיגה; מתן אתר אינטרנט המכיל מידע 
על מיקום חי וזמן הגעה משוער של כלי רכב; מתן שירות צ'אט 
בוט למחשב (תוכנה המדמה שיחות עם משתמשים אנושיים, 
במיוחד דרך האינטרנט) המכיל מידע הנוגע לשירותי תחבורה 
המסופקים על ידי צדדים שלישיים; מתן שירות צ'אט בוט המכיל 
מידע הקשור לשיתוף ברכב ובנהיגה. הנכללים כולם בסוג 39.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services in the field of 
navigation, transportation, organizing events, and on-
line communities. All included in class 41

שירותי חינוך ובידור בתחום הניווט, תחבורה, ארגון אירועים 
וקהילות מקוונות. הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software  for 
navigation; Providing on-line non-downloadable 
software for displaying and sharing a user's location 
and finding, locating, and interacting with other users; 
providing on-line [non-downloadable] location-based, 
location aware, and online map-based software; 
providing information relating to computer software, 
information technology, meteorology and weather, to 
maps-driven and location-based software 
applications, to software applications for public 
transports, timetables and routes, to ride sharing, to 
software applications for traffic and parking 
information, to software applications for navigation, 
travel and maps, and to search engines; Providing 
(non-downloadable) online map-based software; 
Meteorological information; Mapping services; 
providing on-line [non-downloadable] software 
allowing users, developers and businesses to obtain, 
share, consume and use real-time data and 
information of goods, objects, people, places, events, 
buildings, vehicles and points of interests (POIs); 
Providing non-downloadable online software for the 
providing of transport services, for transport service 
bookings and for on-demand transportation services, 
all these transport services being provided by third 
parties; Computer services for creating virtual 
communities for registered users to organize groups 

אספקת תוכנה לא-ניתנת להורדה באינטרנט עבור ניווט; מתן 
תוכנה מקוונת לא-ניתנת להורדה להצגה ושיתוף מיקום של 

משתמש, מציאת מיקומים ואינטראקציה עם משתמשים אחרים; 
אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה מבוססת מיקום, 
מודיעת מיקום ומפות על בסיס מקוון; אספקת מידע על תוכנות 
מחשב, טכנולוגיות מידע, מטאורולוגיה ומזג אוויר, ליישומי 
תוכנה מבוססי מפות ומיקום, ליישומי תוכנה עבור משלוחים 

ציבוריים, לוחות זמנים ונתיבים, לרכישת שיתוף, ליישומי תוכנה 
למידע על תנועה וחניה, יישומי תוכנה עבור ניווט, נסיעות 

מפות, וכן מנועי החיפוש; אספקת תוכנה מקוונת מבוססת מפות 
(שאינה ניתנת להורדה); למידע מטאורולוגי; שירותי מפות; 

אספקת תוכנה מקוונת [ללא הורדה] המאפשרת למשתמשים, 
למפתחים ולעסקים להשיג, לשתף, לצרוך ולהשתמש בזמן 
אמת בנתונים ובמידע של סחורות, חפצים, אנשים, מקומות, 
אירועים, מבנים, כלי רכב ונקודות עניין; אספקת תוכנה מקוונת 
שלא ניתנת להורדה לצורך אספקת שירותי הובלה, להזמנות 
שירות הובלה ולשירותי תחבורה לפי דרישה, כל שירותי 
התחבורה הללו מסופקים על ידי צדדים שלישיים; שירותי 

מחשוב ליצירת קהילות וירטואליות עבור משתמשים רשומים 
על מנת לארגן קבוצות ואירועים, לארגן תחבורה, להשתתף 
בדיונים ולעסוק ברשתות חברתיות, רשת עסקית וקהילתית; 
שירותי מחשב לאירוח מתקנים אלקטרוניים לאחרים לצורך 

ארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים אינטראקטיביים באמצעות 
רשתות תקשורת ולאספת משתמשים לתחבורה משותפת; 
שירותי מחשב באופיין של דפי אינטרנט מותאמים אישית 
הכוללים מידע המוגדר על ידי המשתמש או מידע מסוים, 
פרופילים אישיים, אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, גרפיקה 
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and events, organize transportation, participate in 
discussions and engage in social, business and 
community networking; Computer services for  
hosting electronic facilities for others for organizing 
and conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks and for 
gathering users for joint transportation; Computer 
services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, 
personal profiles, audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; Computer services in the 
nature of providing search engines for obtaining data 
on a global computer network; Providing a web site 
featuring technology that enables online users to 
create personal profiles featuring social and business 
networking information and to transfer and share 
such information among multiple online facilities; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
Application service provider (ASP) services, in the 
nature of hosting computer software applications of 
others; Application service provider (ASP) services 
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; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders and sending and 
receiving electronic messages via a global computer 
network; Design, development, installing, updating, 
maintenance of and providing computer software to 
enable voice calling, voice mailing, call forwarding, 
video calling, video conferencing, simple message 
service (SMS), instant messaging, screen sharing, 
digital file transfer between users and user presence 
indication. All included in class 42

ונתונים; שירותי מחשוב, במתכונת של מתן מנועי חיפוש 
להשגת נתונים ברשת מחשבים גלובלית; מתן אתר אינטרנט 
המציג טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים מקוונים ליצור 

פרופילים אישיים שמציגים מידע על רשתות חברתיות ועסקיות, 
להעביר ולשתף מידע כזה בין מתקנים מקוונים מרובים; מתן 
שימוש זמני ביישומי תוכנה שאינם ניתנים להורדה עבור 
רשתות חברתיות, יצירת קהילה וירטואלית והעברת אודיו, 
וידאו, תמונות, טקסט, גרפיקה ונתונים; שירותי יישום ספק 

שירות (אי.אס.פי.), בטבע של אירוח תוכנות מחשב של אחרים; 
שירותי יישום ספק שירות הכוללים תוכנה המאפשרת או מקלה 

על יצירה, עריכה, העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, 
הצגה, תיוג, בלוגים, זרימה, קישור, הערה, ציון הסנטימנט, 
תגובה, הטמעה, שידור ושיתוף אספקת מדיה אלקטרונית או 
מידע באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; תוכנה כשירות 
(סאאס) שמציעה תוכנה לשליחת התראות אלקטרוניות, 
להעברת הזמנות, שליחה וקבלה של מסרים אלקטרוניים 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; עיצוב, פיתוח, התקנה, 
עדכון, תחזוקה ותמיכה בתוכנות מחשב כדי לאפשר שיחות 
קוליות, דיוור קולי, העברת שיחות, שיחות וידאו, ועידות וידאו, 
שירות הודעות פשוט (סמס), הודעות מיידיות, שיתוף מסך, 
העברת קבצים דיגיטלית בין משתמשים ואינדיקצית נוכחות 

משתמש. הנכללים כולם בסוג 42.
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: turquoise blue, blue, grey, white and black

הסימן מוגבל לצבעים טורקיז כחול, כחול, אפור, לבן ושחור. 
הנראים בסימן.

 Owners

Name: HERE Global B.V.

Address: Kennedyplein 222, P.O.B. 5611ZT, Eindhoven, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל
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WATKINS

Trade Mark No. 307468 מספר סימן

Application Date 22/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Watkins Incorporated 

Address: 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987, 
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: 30 סוג: 30

Spices, Food Flavorings (Not Essential Oils), 
Seasonings, Extracts for Flavoring Foods, Pudding 
Dessert Mixes.             

תבלינים, חומרי טעם וריח למזון (שאינם שמנים אתריים), 
חומרי תיבול, תמציות חומרי טעם וריח למזון, תערובות קינוחי 

פודינג.
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Trade Mark No. 307486 מספר סימן

Application Date 23/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Spoons; table cutlery [knives, forks and spoons]; 
table forks; tableware [knives, forks and spoons]; 
knives; ladles [hand tools]; spatulas [hand tools]; 
tongs; knives, forks and spoons; cutlery for use by 
babies; cutlery for use by children; plastic tableware 
(cutlery); forks (cutlery); forks (hand tools); plastic 
cutlery; spoons (hand tools); table cutlery of plastic 
(knives, forks and spoons); scoops being hand tools; 
cutlery for use by infants; table cutlery (knives, forks 
and spoons) for use by babies, infants and children; 
cutlery of precious metals; manicure instruments 
(hand implements); pedicure instruments (hand 
implements); hand forks for table; serving spoons 
(hand implements); all included in class 08.

כפות; סכו"ם [סכינים, מזלגות וכפות]; מזלגות שולחן; כלי 
שולחן [סכינים, מזלגות וכפות]; סכינים; מצקות [כלים ידניים]; 
מרית [כלים ידניים]; מלקחיים; סכינים, מזלגות וכפות; סכו"ם 
לשימוש על ידי תינוקות; סכו"ם לשימוש על ידי ילדים; כלי 
שולחן מפלסטיק (סכו"ם); מזלגות (סכו"ם); מזלגות (כלים 
ידניים); סכו"ם מפלסטיק; כפות (כלים ידניים); סכו"ם שולחן 
מפלסטיק (סכינים, מזלגות וכפות); כפות ככלים ידניים; סכו"ם 
לשימוש על ידי פעוטות; סכו"ם שולחן (סכינים, מזלגות וכפות) 
לשימוש על ידי תינוקות, פעוטות וילדים; סכו"ם ממתכות יקרות; 
כלי מניקור (מכשירים ידניים); כלי פדיקור (מכשירים ידניים); 
מזלגות יד לשולחן; כפות הגשה (כלים ידניים); הנכללים כולם 
בסוג 08.                                                                         
                                                                                    

                                      

Class: 10 סוג: 10

Babies' bottles; babies' pacifiers [teats]; dummies 
[teats] for babies; feeding bottle teats; feeding bottle 
valves; feeding bottles; pacifiers for babies; teats; 
teething rings; breast pumps; abdominal belts; 
maternity belts; feeding equipment; juice nets for 
babies; milk powder dispenser for babies' bottles; 
covers for baby feeding bottles; feeding bottle 
receptacles; feeding bottles for babies; dummies 
(baby soothers); dummies for babies; infants' feeding 
bottles; infants' pacifiers; nursing bottles; teething 
soothers; clinical thermometers; ice packs for the 
treatment of injuries; surgical masks; all included in 
class 10.

בקבוקי תינוקות; מוצצים לתינוקות [פטמות]; מוצצים [פטמות] 
לתינוקות; פטמות לבקבוקי הזנה; שסתומי בקבוק הזנה; 

בקבוקי הזנה; מוצצים לתינוקות; פטמות; טבעות לשיכוך כאבי 
צמיחת שיניים; משאבות חזה; חגורות בטן; חגורות היריון; ציוד 
הזנה; רשתות מיץ לתינוקות; מיכלים לאבקת חלב לבקבוקי 

תינוקות; מכסים עבור בקבוקי הזנה לתינוקות; כלי קיבול בקבוק 
הזנה; בקבוקי הזנה לתינוקות; מוצצים (מוצצי תינוקות); מוצצים 
לתינוקות; בקבוקי הזנה לפעוטות; מוצצים לפעוטות; בקבוקי 
הזנה; מוצצים לצמיחת שיניים; מדי חום קליניים; חבילות קרח 
לטיפול בפציעות; מסכות כירורגיות; הנכללים כולם בסוג 10.     
                                                                                    
                                                                              

Class: 18 סוג: 18

Bags; net bags for shopping; shopping bags; beach 
bags; school bags; pouch baby carriers; slings for 
carrying infants; travelling bags; backpacks; 
handbags; rucksacks; diaper wallet; diaper bags; 
nappy bags (other than bags for the disposal of 
nappies); travel bags made of plastic materials; 
travelling cases; shoulder bags for use by children; 
baby carriers (slings or harnesses); net bags; cases 
for toiletries for travel (not fitted); bags for travelling 
(leatherware); cases of imitation leather; multi-
purposes carrying bags (other than disposable carrier 
bags); all included in class 18.

תיקים; סלי רשת לקניות; סלי קניות; תיקי חוף; תיקי בית ספר; 
מנשאים לנשיאת תינוקות; מתלים לנשיאת פעוטות; תיקי 
נסיעות; תרמילים; תיקי יד; תרמילי גב; ארנק החתלה; תיק 
החתלה; תיקי חיתולים להחלפה (שאינם סלים לסילוק 

חיתולים); תיקי נסיעה העשויים מחומרי פלסטיק; מזוודות 
לטיולים; תיקי כתף לשימוש על ידי ילדים; מנשאי תינוקות 

(מתלים או רתמות); תיקי רשת;  תיבות תמרוקים לנסיעות (לא 
מצויידות); תיקים לנסיעות (עשויים עור); מזוודות מחיקויי עור; 
תיקי נשיאה רב תכליתיים (שאינם סלים לסילוק חיתולים); 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
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Class: 20 סוג: 20

Bins of wood or plastic; bottle racks; containers, not 
of metal [storage, transport]; plate racks; trays, not of 
metal; mats for infant playpens; packaging containers 
of plastic; bottle closures, not of metal; chairs [seats]; 
chests, not of metal; closures, not of metal, for 
containers; furniture; infant walkers; seats; 
bassinettes; cots; cradles; high chairs for babies; 
boxes of wood or plastic; boxes made of wood or 
plastic; organizer trays for products not of precious 
metal; storage boxes made from plastic material; 
containers made of plastic; portable boxes 
(containers) of plastic; plastic boxes for baby 
products; plastic nappy boxes; baby changing mats 
(not of textile); changing mats (not of textile); all 
included in class 20.

שידות מעץ או מפלסטיק; מתלי בקבוקים; מיכלים, שאינם 
ממתכת [אחסון, תובלה]; מתלי צלחות; מגשים, שאינם 
ממתכת; מחצלות ללול לפעוטות; מיכלי אריזה מפלסטיק; 

סוגרים לבקבוקים, שאינם ממתכת; כסאות [מושבים[; שידות, 
שאינן ממתכת; סוגרים, שאינם ממתכת, עבור מיכלים; רהיטים; 
הליכונים לתינוקות; מושבים; עריסות; מיטות תינוקות; עריסות; 
כסאות גבוהים לתינוקות; קופסאות מעץ או פלסטיק; קופסאות 
העשויות עץ או פלסטיק; מגשי ארגון עבור מוצרים שאינם 
ממתכת יקרה; קופסאות אחסון העשויות מחומרי פלסטיק; 

מיכלים העשויים פלסטיק; קופסאות ניידות (מיכלים) מפלסטיק; 
קופסאות פלסטיק עבור מוצרי תינוקות; קופסאות פלסטיק 

לחיתולים; משטחי החלפה לתינוקות (לא מטקסטיל); משטחי 
החלפה (לא מטקסטיל); הנכללים כולם בסוג 20.                   
                                                                                    

                                                    

Class: 21 סוג: 21

Containers for household or kitchen use; covers for 
dishes; cups; cups of paper or plastic; dishes; soup 
bowls; straws for drinking; table plates; brushes; ice 
cube molds (moulds); kitchen utensils; lunch boxes; 
tableware (other than knives, forks and spoons); 
trays for domestic purposes; chopsticks; drinking 
vessels; scoops (tableware); spouts; bottle brushes; 
containers for food; drinking cups; eating bowls; 
feeding cups; feeding cups for children; food storage 
containers; infant cups; infants' drinking cups (other 
than bottles); kitchenware; plastic cups; plastic 
kitchen containers; plastic plates (dishes); plastic 
tableware; plates (dishes); washing brushes; 
containers for domestic use; containers for 
household use adapted to dispense their contents; 
drinking glasses made of plastics; drip preventers for 
bottles; drip preventing rings and collars for bottles; 
plastic bowls (household containers); insulated 
containers; plastics trays (household utensils); non-
electric apparatus for the preparation (mixing) of 
beverages; bowls (basins); dish stands; household 
receptacles; plastic household containers; portable 
containers for household use; pouring spouts for 
kitchen use; serving dishes; tableware of plastics 
material (other than knives, forks and spoons); waste 
disposal receptacles (bins); plastic bottles; covers for 
cups; cup cover with spout made from silicon; dish 
drying racks; sippy cups; bottles (except vases); food 
and drink squeeze pouch (containers) for babies and 
infants for household purposes; thermally insulating 
covers for cups and beverage bottles; containers for 
milk powder; dish drainers for kitchen use; boxes for 
dispensing paper towels; kitchen draining trays for 
cups, bottles and plates; washing utensils (other than 
electric); boxes for dispensing baby toilet products 
(including nappies); food container lids made for 
household or kitchen use; cosies for dishes; portable 
beverage container holders; insulating sleeve holders 
for drinking vessels; cleaning instruments, hand-
operated; heat-insulated containers for beverages; 
nonelectric portable coolers; cases for washing 
brushes; closures for household containers for foods; 
caps for household containers for foods; spoon rests; 
picnic baskets; all included in class 21.

מיכלים לשימוש משק הבית והמטבח; מכסים לקערות; ספלים; 
ספלים מנייר או מפלסטיק; כלי שולחן; קערות מרק; קשים 
לשתייה; צלחות שולחן; מברשות; תבניות לקוביות קרח 
(תבניות); כלי מטבח; קופסאות אוכל; כלי שולחן (שאינם 

סכינים, מזלגות וכפות); מגשים לשימוש ביתי; מקלות אכילה 
סיניים; כלי שתייה; כלי מזיגה (כלי שולחן); זרבוביות; מברשות 
לבקבוקים; מיכלים למזון; ספלי שתייה; קערות לאכילה; ספלי 
הזנה; ספלי הזנה לילדים; מיכלי אחסון מזון; ספלי פעוטות; 
ספלי שתייה לפעוטות (שאינם בקבוקים); כלי מטבח; ספלי 
פלסטיק; מיכלי מטבח מפלסטיק; צלחות פלסטיק (כלים); כלי 
שולחן מפלסטיק; צלחות (כלים); מברשות שטיפה; מיכלים 
לשימוש ביתי; מיכלים לשימוש בבית המותאמים לחלוקת 
תוכנם; כוסות שתייה העשויות פלסטיק; מונעי טפטוף 

לבקבוקים; קולרים וטבעות מונעי טפטוף לבקבוקים; קערות 
פלסטיק (מיכלים ביתיים); מיכלים מבודדים; מגשי פלסטיק (כלי 

בית); מתקן לא חשמלי להכנת (ערבוב) משקאות; קערות 
(קערות); מעמדי כלים; כלי קיבול לבית; מיכלי פלסטיק לבית; 

מיכלים נישאים לשימוש ביתי; זרבוביות מזיגה לשימוש 
במטבח; כלי הגשה; כלי שולחן מחומר פלסטיק (שאינם סכינים, 
מזלגות וכפות); כלי קיבול לפסולת (פחים); בקבוקי פלסטיק; 
מכסים לספלים; מכסה לספל עם זרבובית מסיליקון; מתלים 

לייבוש כלים; ספלי לגימה; בקבוקים (למעט אגרטלים); נרתיקי 
לחיצה לאוכל ושתייה (מיכלים) לתינוקות ופעוטות לשימוש 
ביתי; מכסים מבודדי חום לספלים ובקבוקי משקה; מיכלים 
עבור אבקת חלב; מנקזי כלים לשימוש במטבח; קופסאות 

לחלוקת מגבות נייר; מגשי ניקוז למטבח עבור ספלים, בקבוקים 
וצלחות; כלי שטיפה (שאינם חשמליים); קופסאות לחלוקת 

מוצרי טואלט של תינוקות (כולל חיתולים); מכסים למיכלי מזון 
המשמשים לשימוש ביתי או במטבח; מכסים עבור כלים; 

מחזיקי מיכלים ניידים למשקאות; שרוולי בידוד לצורך אחיזה 
בכלי שתייה; מכשירי ניקוי, ידניים; מיכלים מבודדי חום 

למשקאות; צננים ניידים, לא חשמליים; קופסאות עבור מברשות 
ניקוי; סוגרים למיכלים ביתיים עבור מזון; פקקים למיכלים 

ביתיים עבור מזון; משענות לכפות; סלסלאות פיקניק; הנכללים 
כולם בסוג 21.                                                                 
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 Owners

Name: b.box for kids developments Pty Ltd

Address: Unit 5, 677 Springvale Road, Mulgrave, VIC 
3170, Australia

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: 25 סוג: 25

Smocks; clothing; hats; bibs, not of paper; waterproof 
clothing; coats; aprons [clothing]; bathrobes; 
ponchos; babies' pants [underwear]; footwear, shoes; 
all included in class 25.

סרבלים; ביגוד; כובעים; סינרים, שאינם מנייר; ביגוד חסין 
למים; מעילים; סינרים [ביגוד]; חלוקי רחצה; פונצ'ו; מכנסי 
תינוקות [לבוש תחתון]; הנעלה; נעליים; הנכללים כולם בסוג 

                       .25

Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising; business information; dissemination of 
advertising matter; marketing; on-line advertising on 
a computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; providing 
business information via a web site; publicity; sales 
promotion for others; arranging commercial 
transactions, for others, via on-line shops; all 
included in class 35.

טיפול מנהלי בהזמנות רכש; פרסום; מידע עסקי; הפצת חומרי 
פרסום; שיווק; פרסום מקוון באמצעות רשת מחשבים; פרסום 
מוצרים באמצעי התקשורת למטרות קמעונאיות; אספקת מידע 
עסקי באמצעות אתר אינטרנט; פרסום; קידום מכירות עבור 
אחרים; עריכת עסקאות מסחריות למען אחרים, באמצעות 

חנויות מקוונות; הנכללים כולם בסוג 35.                               
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KTE - Dr. KATZ

Trade Mark No. 307491 מספר סימן

Application Date 24/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Gil Katz שם: ד"ר גיל כ"ץ

Address: Hameginim 53, Haifa, 33265, Israel כתובת : שד' המגינים 53, חיפה, 33265, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. Shiloh & Co.

Address: 35 Hamaginim Ave., P.O.B. 33691, Haifa, 
31336, Israel

שם: א. שילה ושות', עו"ד

כתובת : שדרות המגינים 35, ת.ד. 33691, חיפה, 31336, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

 Laboratory services, receipt of samples, registration, 
storage of the data in electronic data storage, 
packaging, shipping for environmental analysis; 
Sampling laboratory services (land, water, piles, 
sewage, air, waste gases); Analysis and research 
services in the fields of environment, energy, 
materials and industrial processes

:שירותי מעבדה, קבלת דגימות, רישומן, אחסון הרישומים 
בשירותי אחסון אלקטרוני,  אריזתן, שילוחו לביצוע אנאליזות 
בתחום איכות הסביבה; שירותי מעבדה דוגמת (קרקע,  מים, 
ערימות, שפכים, אוויר, גזי פליטה); שירותי ניתוח ומחקר 

בתחום איכות הסביבה,  אנרגיה, חומדים ותהליכים תעשייתיים 
                                                                                   .
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HEXINOL 

Trade Mark No. 307503 מספר סימן

Application Date 24/07/2018 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

Skin care preparations; cosmetics; sun screens; 
facial products, namely, moisturizers, lotion, creams; 
body care products; skin care preparations, 
cosmetics, sun screens, facial products, and body 
care products containing non-medicated
ingredients for cosmetic purposes

תכשירים לטיפוח העור; תמרוקים; מסנני קרינה; מוצרי פנים, 
דהיינו, מלחלחים,  תרחיצים, קרמים; מוצרים לטיפוח הגוף; 
תכשירים לטיפוח העור, תמרוקים, מסנני קרינה,  מוצרי פנים, 
ומוצרים לטיפוח הגוף המכילים מרכיבים שאינם תרופתיים 

למטרות קוסמטיות                                                           
                    

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin care preparations; medicated sun 
screens; medicated facial care products; medicated 
body care products.

תכשירים תרופתיים לטיפוח העור; הגנה תרופתית מפני 
השמש; מוצרים תרופתיים לטיפוח הפנים; מוצרים תרופתיים 

לטיפוח הגוף.             
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PACKOUT

Trade Mark No. 307526 מספר סימן

Application Date 25/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Techtronic Industries Co., Ltd.

Address: 29/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 
Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 
Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Containers of metal [storage, transport];  tool storage 
containers of metal [empty]; metal tool boxes; boxes 
of common metal; box fasteners of metal; tool boxes 
of metal, empty; boxes for storage purposes [metal]; 
trays of metal.

מכולות ממתכת [אחסון, הובלה]; מכולות אחסון לכלי מתכת 
[ריקות]; קופסאות ממתכת לכלים; קופסאות ממתכת פשוטה; 
סוגרי קופסאות ממתכת; קופסאות כלים ממתכת, ריקות; 

קופסאות למטרות אחסון [מתכת]; מגשים ממתכת.                 
                                                          

Class: 12 סוג: 12

Carts; handling carts; trolleys [mobile carts]; casters 
for trolleys [vehicles] carts [am.]; tool trolleys; general 
purpose trolleys.

קרונות; קרונות תחזוקה;  קרונות [קרונות ניידים]; קרונות 
לעגלות [כלי רכב] קרונות [אפנון-תנופה]; עגלות לכלים; עגלות 

למטרות כלליות.             
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Trade Mark No. 307535 מספר סימן

Application Date 25/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ETAY Menashe שם: איתי מנשה

Address: Rishon Leziyyon, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: segev ben noon

Address: 19 HAMERCAVA St., Holon, 5885113, Israel

שם: שגב בן נון

כתובת : המרכבה 19, חולון, 5885113, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; all included in class 18.         .18 תיקים; הנכללים כולם בסוג
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REFINITIV

Trade Mark No. 307555 מספר סימן

Application Date 26/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable Computer software and mobile 
application software containing reference information 
in the fields of finance, investments, businesses, 
news; Computer programs for accessing a variety of 
databases in the fields of business; communications 
software to facilitate the transfer of electronic data by 
providing access to databases which provide 
information on business; computer programs for use 
in trading stocks and bonds; computer software 
relating to the collection and distribution of data, 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, 
and financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of securities 
for use by securities brokers, dealers, and their 
customers; downloadable software providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence, information on financial 
services regulatory compliance, and corporate risk 
assessment.

תוכנת מחשב ותוכנת יישום לנייד הניתנות להורדה המכילות 
מידע מפנה בתחומים הפיננסים, השקעות, עסקים, חדשות; 

תוכניות מחשב לגישה למגוון של מאגרי מידע בתחומי העסקים; 
תוכנת תקשורת כדי לאפשר העברת נתונים אלקטרוניים על ידי 
מתן גישה למסדי נתונים המספקים מידע על עסק; תוכניות 
מחשב לשימוש בסחר במניות ובאגרות חוב; תוכנת מחשב 
הקשורה לאיסוף והפצה של נתונים, חליפין פיננסיים, עיסוק 
במניות, עיסקאות במניות, ועסקאות פיננסיות; תוכנה לניתוב 
הזמנות וביצוע לרכישה ומכירה של ניירות ערך לשימוש על ידי 
ברוקרים לניירות ערך, סוחרים, ולקוחותיהם; תוכנה הניתנת 
להורדה המספקת מידע לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות של 
הכר את הלקוח שלך, מידע על התאמה לתקנות שירותים 

פיננסיים והערכת סיכונים ארגונית.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, magazines, 
journals, directories, pamphlets and brochures 
containing reference information on a variety of 
topics in the fields of finance, investments, corporate 
ownership, and businesses.

פרסומים מודפסים, קרי, ספרים, מגזינים, כתבי עת, מדריכים, 
עלונים וחוברות המכילים מידע מפנה על מגוון נושאים 

בתחומים הפיננסים, השקעות, בעלות תאגידית, ועסקים.         
                                                                                    

                                                      

Class: 35 סוג: 35

providing customized statistical reports concerning 
demographic data; business appraisal services; 
business information services; commercial 
information agencies; economic forecasting services; 
business research services; providing statistical 
information; providing information in the nature of 
business news and commentary, analysis and 
statistical reports on market performance and pricing 
of municipal bonds and business news and analysis 
on corporate treasury cash and compliance, business 
news and analysis on mergers and acquisitions, 
information on ownership of corporations, information 
regarding corporate and financial executives, post 
trade operations in the nature of securities trade 
processing and trade settlement, allocation of trade 
proceeds, and account. reconciliation in the global 
securities markets. 

מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית בנוגע לנתונים 
דמוגרפיים; שירותי הערכה עסקיים; שירותי מידע עסקי; 

סוכנויות מידע מסחרי; שירותי חיזוי כלכלי; שירותי מחקר עסקי; 
מתן מידע סטטיסטי; מתן מידע בטיב של חדשות ופרשנות 

עסקיות, ניתוח ודוחות סטטיסטיים על ביצוע השוק ותמחור של 
אגרות חוב מוניציפאליות וחדשות עסקיות וניתוח עסקי על 
מזומן ותאימות של משרד האוצר, חדשות עסקיות וניתוח על 
מיזוגים ורכישות, מידע על בעלות על תאגידים, מידע לגבי 
מנהלי תאגידים ופיננסיים, פעולות שלאחר סחר בטיב של 
עיבוד סחר בניירות ערך והסדר מסחר, הקצאה של תמורה 

מסחרית. והשלמת חשבון בשווקי ניירות ערך עולמיים             
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Class: 36 סוג: 36

Provision of information on the topic of financial 
advisory services; providing research assistance on 
the topic of financial advisory services; providing 
customized statistical reports concerning financial 
data; financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information on bonds; warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation information 
for securities; trading support services in the field of 
financial securities, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, 
negotiation, and execution; providing securities 
trading information, namely, classification of 
securities, brokers, dealers, and issuers; calculation, 
provision, and updating for the benefit of others of 
financial securities indices and sub-indices; 
automated financial services, namely, online 
brokerage of securities via a global computer 
network; providing online electronic computer 
databases featuring securities information via a 
global computer network; providing information 
services in the fields of economic, financial, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information.

מתן מידע בנושא שירותי ייעוץ פיננסי; מתן סיוע מחקרי בנושא 
שירותי ייעוץ פיננסי; מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית 
בנוגע לנתונים כספיים; ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות 

פיסקליות; שערי חליפין בבורסה; העברות כספים אלקטרוניות; 
מתן מידע כספי על אגרות חוב; צו אגרות חוב, מכירות 

מסחריות, ונאמנויות חליפין והשקעות; שירותים פיננסיים, קרי, 
מתן מידע פיננסי בטיב של מסחר שיווקי ומידע של הצעות 

מחיר לניירות ערך; שירותי תמיכה במסחר בתחום של ניירות 
ערך פיננסיים, קרי, השוואה מסחרית, איסוף, עיבוד, טבלאות, 
הפצה, משא ומתן, וביצוע; מתן מידע למסחר בניירות ערך, 

קרי, סיווג של ניירות ערך, ברוקרים, סוחרים ומנפיקים; חישוב, 
הפרשה ועדכון לטובת אחרים של מדדי ניירות ערך ותת - 

מדדים פיננסיים; שירותים פיננסיים אוטומטיים, כלומר, עמילות 
מקוונת של ניירות ערך באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן 
מאגרי מידע אלקטרוניים מקוונים הכוללים מידע על ניירות ערך 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן שירותי מידע בתחומי 
המידע הכלכלי, הפיננסי, הכספי והבורסה, מידע על מסחר 

במטבע.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; communication by computer 
terminals, namely, electronic transmission of data, 
messages, and documents via computer terminals; 
computer-aided transmission of data, messages, 
information and images; electronic mail services; 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services in the nature of providing 
access to a database featuring business news and 
information, business corporate filings, and business 
reports for legal and compliance research; providing 
access to online electronic computer databases 
featuring securities information via a global computer 
network; providing access to an online electronic 
computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and provide 
institutions and individual investors with an automatic 
network for trading in securities.

שירותי טלקומוניקציה, קרי, מתן חיבורים טלקומוניקטיביים 
לרשת מחשב גלובלית; תקשורת על ידי מסופי מחשב, קרי, 
שידור אלקטרוני של נתונים, הודעות, ומסמכים באמצעות 

מסופי מחשב; העברת נתונים, הודעות, מידע ותמונות בעזרת 
מחשב; שירותי דואר אלקטרוני; שידור אלקטרוני של הודעות; 
שירותי טלקומוניקציה בטיב של מתן גישה למסד נתונים הכולל 
חדשות ומידע עסקי, הגשת תאגידים עסקיים, ודוחות עסקיים 
עבור מחקר משפטי ומחקר תאימות; מתן גישה למאגרי מידע 
מקוונים אלקטרוניים הכוללים מידע על ניירות ערך באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע אלקטרוניים 
מקוונים המספקים למנויים מידע מסחרי בנוגע לניירות ערך 

ומספקים למוסדות ולמשקיעים פרטיים רשת אוטומטית למסחר 
בניירות ערך.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) services featuring 
software that provides financial information in the 
nature of trading, financial exchanges, trade 
settlements, financial markets information, 
information for use in commodities trading and 
forecasting; non-downloadable software containing 
financial information as well as databases of public 
records for use in connection with know-your-
customer due diligence, and corporate risk 
assessment; non-downloadable software containing 
search and retrieval functions for public documents 
providing information for use in connection with 
know-your-customer due diligence. 

שירותי תוכנה כשירות הכוללת תוכנה המספקת מידע פיננסי 
בטיב המסחר, חליפין פיננסיים, הסדרי מסחר, מידע על 
השווקים הפיננסיים, מידע לשימוש במסחר וחיזוי סחורות; 
תוכנה שאינה ניתנת להורדה המכילה מידע פיננסי וכן מאגרי 
מידע של רישומים ציבוריים לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות 
של הכר את הלקוח שלך, והערכת סיכונים ארגוניים; תוכנה 
שאינה ניתנת להורדה המכילה פונקציות חיפוש ואחזור של 
מסמכים ציבוריים המספקים מידע לשימוש בקשר עם בדיקת 
נאותות של הכר את הלקוח שלך.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 48930/06/2019



 Owners

Name: Reuters Limited

Address: The Thomson Reuters Building, 30 South 
Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5EP, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/06/2018, No. 017914932 האיחוד האירופי, 08/06/2018, מספר 017914932

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 49030/06/2019



Trade Mark No. 307562 מספר סימן

Application Date 26/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable Computer software and mobile 
application software containing reference information 
in the fields of finance, investments, businesses, 
news; Computer programs for accessing a variety of 
databases in the fields of business; communications 
software to facilitate the transfer of electronic data by 
providing access to databases which provide 
information on business; computer programs for use 
in trading stocks and bonds; computer software 
relating to the collection and distribution of data, 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, 
and financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of securities 
for use by securities brokers, dealers, and their 
customers; downloadable software providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence, information on financial 
services regulatory compliance, and corporate risk 
assessment.

תוכנת מחשב ותוכנת יישום לנייד הניתנות להורדה המכילות 
מידע מפנה בתחומים הפיננסים, השקעות, עסקים, חדשות; 

תוכניות מחשב לגישה למגוון של מאגרי מידע בתחומי העסקים; 
תוכנת תקשורת כדי לאפשר העברת נתונים אלקטרוניים על ידי 
מתן גישה למסדי נתונים המספקים מידע על עסק; תוכניות 
מחשב לשימוש בסחר במניות ובאגרות חוב; תוכנת מחשב 
הקשורה לאיסוף והפצה של נתונים, חליפין פיננסיים, עיסוק 
במניות, עיסקאות במניות, ועסקאות פיננסיות; תוכנה לניתוב 
הזמנות וביצוע לרכישה ומכירה של ניירות ערך לשימוש על ידי 
ברוקרים לניירות ערך, סוחרים, ולקוחותיהם; תוכנה הניתנת 
להורדה המספקת מידע לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות של 
הכר את הלקוח שלך, מידע על התאמה לתקנות שירותים 

פיננסיים והערכת סיכונים ארגונית.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, magazines, 
journals, directories, pamphlets and brochures 
containing reference information on a variety of 
topics in the fields of finance, investments, corporate 
ownership, and businesses.

פרסומים מודפסים, קרי, ספרים, מגזינים, כתבי עת, מדריכים, 
עלונים וחוברות המכילים מידע מפנה על מגוון נושאים 

בתחומים הפיננסים, השקעות, בעלות תאגידית, ועסקים.         
                                                                                    

                                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 49130/06/2019



Class: 35 סוג: 35

providing customized statistical reports concerning 
demographic data; business appraisal services; 
business information services; commercial 
information agencies; economic forecasting services; 
business research services; providing statistical 
information; providing information in the nature of 
business news and commentary, analysis and 
statistical reports on market performance and pricing 
of municipal bonds and business news and analysis 
on corporate treasury cash and compliance, business 
news and analysis on mergers and acquisitions, 
information on ownership of corporations, information 
regarding corporate and financial executives, post 
trade operations in the nature of securities trade 
processing and trade settlement, allocation of trade 
proceeds, and account. reconciliation in the global 
securities markets. 

מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית בנוגע לנתונים 
דמוגרפיים; שירותי הערכה עסקיים; שירותי מידע עסקי; 

סוכנויות מידע מסחרי; שירותי חיזוי כלכלי; שירותי מחקר עסקי; 
מתן מידע סטטיסטי; מתן מידע בטיב של חדשות ופרשנות 

עסקיות, ניתוח ודוחות סטטיסטיים על ביצוע השוק ותמחור של 
אגרות חוב מוניציפאליות וחדשות עסקיות וניתוח עסקי על 
מזומן ותאימות של משרד האוצר, חדשות עסקיות וניתוח על 
מיזוגים ורכישות, מידע על בעלות על תאגידים, מידע לגבי 
מנהלי תאגידים ופיננסיים, פעולות שלאחר סחר בטיב של 
עיבוד סחר בניירות ערך והסדר מסחר, הקצאה של תמורה 

מסחרית. והשלמת חשבון בשווקי ניירות ערך עולמיים             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 36 סוג: 36

Provision of information on the topic of financial 
advisory services; providing research assistance on 
the topic of financial advisory services; providing 
customized statistical reports concerning financial 
data; financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information on bonds; warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation information 
for securities; trading support services in the field of 
financial securities, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, 
negotiation, and execution; providing securities 
trading information, namely, classification of 
securities, brokers, dealers, and issuers; calculation, 
provision, and updating for the benefit of others of 
financial securities indices and sub-indices; 
automated financial services, namely, online 
brokerage of securities via a global computer 
network; providing online electronic computer 
databases featuring securities information via a 
global computer network; providing information 
services in the fields of economic, financial, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information.

מתן מידע בנושא שירותי ייעוץ פיננסי; מתן סיוע מחקרי בנושא 
שירותי ייעוץ פיננסי; מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית 
בנוגע לנתונים כספיים; ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות 

פיסקליות; שערי חליפין בבורסה; העברות כספים אלקטרוניות; 
מתן מידע כספי על אגרות חוב; צו אגרות חוב, מכירות 

מסחריות, ונאמנויות חליפין והשקעות; שירותים פיננסיים, קרי, 
מתן מידע פיננסי בטיב של מסחר שיווקי ומידע של הצעות 

מחיר לניירות ערך; שירותי תמיכה במסחר בתחום של ניירות 
ערך פיננסיים, קרי, השוואה מסחרית, איסוף, עיבוד, טבלאות, 
הפצה, משא ומתן, וביצוע; מתן מידע למסחר בניירות ערך, 

קרי, סיווג של ניירות ערך, ברוקרים, סוחרים ומנפיקים; חישוב, 
הפרשה ועדכון לטובת אחרים של מדדי ניירות ערך ותת - 

מדדים פיננסיים; שירותים פיננסיים אוטומטיים, כלומר, עמילות 
מקוונת של ניירות ערך באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן 
מאגרי מידע אלקטרוניים מקוונים הכוללים מידע על ניירות ערך 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן שירותי מידע בתחומי 
המידע הכלכלי, הפיננסי, הכספי והבורסה, מידע על מסחר 

במטבע.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 49230/06/2019



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; communication by computer 
terminals, namely, electronic transmission of data, 
messages, and documents via computer terminals; 
computer-aided transmission of data, messages, 
information and images; electronic mail services; 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services in the nature of providing 
access to a database featuring business news and 
information, business corporate filings, and business 
reports for legal and compliance research; providing 
access to online electronic computer databases 
featuring securities information via a global computer 
network; providing access to an online electronic 
computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and provide 
institutions and individual investors with an automatic 
network for trading in securities

שירותי טלקומוניקציה, קרי, מתן חיבורים טלקומוניקטיביים 
לרשת מחשב גלובלית; תקשורת על ידי מסופי מחשב, קרי, 
שידור אלקטרוני של נתונים, הודעות, ומסמכים באמצעות 

מסופי מחשב; העברת נתונים, הודעות, מידע ותמונות בעזרת 
מחשב; שירותי דואר אלקטרוני; שידור אלקטרוני של הודעות; 
שירותי טלקומוניקציה בטיב של מתן גישה למסד נתונים הכולל 
חדשות ומידע עסקי, הגשת תאגידים עסקיים, ודוחות עסקיים 
עבור מחקר משפטי ומחקר תאימות; מתן גישה למאגרי מידע 
מקוונים אלקטרוניים הכוללים מידע על ניירות ערך באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע אלקטרוניים 
מקוונים המספקים למנויים מידע מסחרי בנוגע לניירות ערך 

ומספקים למוסדות ולמשקיעים פרטיים רשת אוטומטית למסחר 
בניירות ערך.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) services featuring 
software that provides financial information in the 
nature of trading, financial exchanges, trade 
settlements, financial markets information, 
information for use in commodities trading and 
forecasting; non-downloadable software containing 
financial information as well as databases of public 
records for use in connection with know-your-
customer due diligence, and corporate risk 
assessment; non-downloadable software containing 
search and retrieval functions for public documents 
providing information for use in connection with 
know-your-customer due diligence;.

שירותי תוכנה כשירות הכוללת תוכנה המספקת מידע פיננסי 
בטיב המסחר, חליפין פיננסיים, הסדרי מסחר, מידע על 
השווקים הפיננסיים, מידע לשימוש במסחר וחיזוי סחורות; 
תוכנה שאינה ניתנת להורדה המכילה מידע פיננסי וכן מאגרי 
מידע של רישומים ציבוריים לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות 
של הכר את הלקוח שלך, והערכת סיכונים ארגוניים; תוכנה 
שאינה ניתנת להורדה המכילה פונקציות חיפוש ואחזור של 
מסמכים ציבוריים המספקים מידע לשימוש בקשר עם בדיקת 
נאותות של הכר את הלקוח שלך.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/07/2018, No. 017933262 האיחוד האירופי, 20/07/2018, מספר 017933262

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 49330/06/2019



 Owners

Name: Reuters Limited

Address: The Thomson Reuters Building, 30 South 
Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5EP, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

כ"ז סיון תשע"ט - 49430/06/2019



Trade Mark No. 307563 מספר סימן

Application Date 26/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable Computer software and mobile 
application software containing reference information 
in the fields of finance, investments, businesses, 
news; Computer programs for accessing a variety of 
databases in the fields of business; communications 
software to facilitate the transfer of electronic data by 
providing access to databases which provide 
information on business; computer programs for use 
in trading stocks and bonds; computer software 
relating to the collection and distribution of data, 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, 
and financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of securities 
for use by securities brokers, dealers, and their 
customers; downloadable software providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence, information on financial 
services regulatory compliance, and corporate risk 
assessment.

תוכנת מחשב ותוכנת יישום לנייד הניתנות להורדה המכילות 
מידע מפנה בתחומים הפיננסים, השקעות, עסקים, חדשות; 

תוכניות מחשב לגישה למגוון של מאגרי מידע בתחומי העסקים; 
תוכנת תקשורת כדי לאפשר העברת נתונים אלקטרוניים על ידי 
מתן גישה למסדי נתונים המספקים מידע על עסק; תוכניות 
מחשב לשימוש בסחר במניות ובאגרות חוב; תוכנת מחשב 
הקשורה לאיסוף והפצה של נתונים, חליפין פיננסיים, עיסוק 
במניות, עיסקאות במניות, ועסקאות פיננסיות; תוכנה לניתוב 
הזמנות וביצוע לרכישה ומכירה של ניירות ערך לשימוש על ידי 
ברוקרים לניירות ערך, סוחרים, ולקוחותיהם; תוכנה הניתנת 
להורדה המספקת מידע לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות של 
הכר את הלקוח שלך, מידע על התאמה לתקנות שירותים 

פיננסיים והערכת סיכונים ארגונית.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, magazines, 
journals, directories, pamphlets and brochures 
containing reference information on a variety of 
topics in the fields of finance, investments, corporate 
ownership, and businesses.

פרסומים מודפסים, קרי, ספרים, מגזינים, כתבי עת, מדריכים, 
עלונים וחוברות המכילים מידע מפנה על מגוון נושאים 

בתחומים הפיננסים, השקעות, בעלות תאגידית, ועסקים.         
                                                                                    

                                                      

Class: 35 סוג: 35

providing customized statistical reports concerning 
demographic data; business appraisal services; 
business information services; commercial 
information agencies; economic forecasting services; 
business research services; providing statistical 
information; providing information in the nature of 
business news and commentary, analysis and 
statistical reports on market performance and pricing 
of municipal bonds and business news and analysis 
on corporate treasury cash and compliance, business 
news and analysis on mergers and acquisitions, 
information on ownership of corporations, information 
regarding corporate and financial executives, post 
trade operations in the nature of securities trade 
processing and trade settlement, allocation of trade 
proceeds, and account. reconciliation in the global 
securities markets. 

.מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית בנוגע לנתונים 
דמוגרפיים; שירותי הערכה עסקיים; שירותי מידע עסקי; 

סוכנויות מידע מסחרי; שירותי חיזוי כלכלי; שירותי מחקר עסקי; 
מתן מידע סטטיסטי; מתן מידע בטיב של חדשות ופרשנות 

עסקיות, ניתוח ודוחות סטטיסטיים על ביצוע השוק ותמחור של 
אגרות חוב מוניציפאליות וחדשות עסקיות וניתוח עסקי על 
מזומן ותאימות של משרד האוצר, חדשות עסקיות וניתוח על 
מיזוגים ורכישות, מידע על בעלות על תאגידים, מידע לגבי 
מנהלי תאגידים ופיננסיים, פעולות שלאחר סחר בטיב של 
עיבוד סחר בניירות ערך והסדר מסחר, הקצאה של תמורה 

מסחרית. והשלמת חשבון בשווקי ניירות ערך עולמיים             
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Class: 36 סוג: 36

Provision of information on the topic of financial 
advisory services; providing research assistance on 
the topic of financial advisory services; providing 
customized statistical reports concerning financial 
data; financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information on bonds; warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation information 
for securities; trading support services in the field of 
financial securities, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, 
negotiation, and execution; providing securities 
trading information, namely, classification of 
securities, brokers, dealers, and issuers; calculation, 
provision, and updating for the benefit of others of 
financial securities indices and sub-indices; 
automated financial services, namely, online 
brokerage of securities via a global computer 
network; providing online electronic computer 
databases featuring securities information via a 
global computer network; providing information 
services in the fields of economic, financial, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information.

מתן מידע בנושא שירותי ייעוץ פיננסי; מתן סיוע מחקרי בנושא 
שירותי ייעוץ פיננסי; מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית 
בנוגע לנתונים כספיים; ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות 

פיסקליות; שערי חליפין בבורסה; העברות כספים אלקטרוניות; 
מתן מידע כספי על אגרות חוב; צו אגרות חוב, מכירות 

מסחריות, ונאמנויות חליפין והשקעות; שירותים פיננסיים, קרי, 
מתן מידע פיננסי בטיב של מסחר שיווקי ומידע של הצעות 

מחיר לניירות ערך; שירותי תמיכה במסחר בתחום של ניירות 
ערך פיננסיים, קרי, השוואה מסחרית, איסוף, עיבוד, טבלאות, 
הפצה, משא ומתן, וביצוע; מתן מידע למסחר בניירות ערך, 

קרי, סיווג של ניירות ערך, ברוקרים, סוחרים ומנפיקים; חישוב, 
הפרשה ועדכון לטובת אחרים של מדדי ניירות ערך ותת - 

מדדים פיננסיים; שירותים פיננסיים אוטומטיים, כלומר, עמילות 
מקוונת של ניירות ערך באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן 
מאגרי מידע אלקטרוניים מקוונים הכוללים מידע על ניירות ערך 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן שירותי מידע בתחומי 
המידע הכלכלי, הפיננסי, הכספי והבורסה, מידע על מסחר 

במטבע.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; communication by computer 
terminals, namely, electronic transmission of data, 
messages, and documents via computer terminals; 
computer-aided transmission of data, messages, 
information and images; electronic mail services; 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services in the nature of providing 
access to a database featuring business news and 
information, business corporate filings, and business 
reports for legal and compliance research; providing 
access to online electronic computer databases 
featuring securities information via a global computer 
network; providing access to an online electronic 
computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and provide 
institutions and individual investors with an automatic 
network for trading in securities.

שירותי טלקומוניקציה, קרי, מתן חיבורים טלקומוניקטיביים 
לרשת מחשב גלובלית; תקשורת על ידי מסופי מחשב, קרי, 
שידור אלקטרוני של נתונים, הודעות, ומסמכים באמצעות 

מסופי מחשב; העברת נתונים, הודעות, מידע ותמונות בעזרת 
מחשב; שירותי דואר אלקטרוני; שידור אלקטרוני של הודעות; 
שירותי טלקומוניקציה בטיב של מתן גישה למסד נתונים הכולל 
חדשות ומידע עסקי, הגשת תאגידים עסקיים, ודוחות עסקיים 
עבור מחקר משפטי ומחקר תאימות; מתן גישה למאגרי מידע 
מקוונים אלקטרוניים הכוללים מידע על ניירות ערך באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע אלקטרוניים 
מקוונים המספקים למנויים מידע מסחרי בנוגע לניירות ערך 

ומספקים למוסדות ולמשקיעים פרטיים רשת אוטומטית למסחר 
בניירות ערך                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) services featuring 
software that provides financial information in the 
nature of trading, financial exchanges, trade 
settlements, financial markets information, 
information for use in commodities trading and 
forecasting; non-downloadable software containing 
financial information as well as databases of public 
records for use in connection with know-your-
customer due diligence, and corporate risk 
assessment; non-downloadable software containing 
search and retrieval functions for public documents 
providing information for use in connection with 
know-your-customer due diligence.

שירותי תוכנה כשירות הכוללת תוכנה המספקת מידע פיננסי 
בטיב המסחר, חליפין פיננסיים, הסדרי מסחר, מידע על 
השווקים הפיננסיים, מידע לשימוש במסחר וחיזוי סחורות; 
תוכנה שאינה ניתנת להורדה המכילה מידע פיננסי וכן מאגרי 
מידע של רישומים ציבוריים לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות 
של הכר את הלקוח שלך, והערכת סיכונים ארגוניים; תוכנה 
שאינה ניתנת להורדה המכילה פונקציות חיפוש ואחזור של 
מסמכים ציבוריים המספקים מידע לשימוש בקשר עם בדיקת 
נאותות של הכר את הלקוח שלך.                                         
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 Owners

Name: Reuters Limited

Address: The Thomson Reuters Building, 30 South 
Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5EP, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/07/2018, No. 017935184 האיחוד האירופי, 25/07/2018, מספר 017935184

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 307564 מספר סימן

Application Date 26/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable Computer software and mobile 
application software containing reference information 
in the fields of finance, investments, businesses, 
news; Computer programs for accessing a variety of 
databases in the fields of business; communications 
software to facilitate the transfer of electronic data by 
providing access to databases which provide 
information on business; computer programs for use 
in trading stocks and bonds; computer software 
relating to the collection and distribution of data, 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, 
and financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of securities 
for use by securities brokers, dealers, and their 
customers; downloadable software providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence, information on financial 
services regulatory compliance, and corporate risk 
assessment

תוכנת מחשב ותוכנת יישום לנייד הניתנות להורדה המכילות 
מידע מפנה בתחומים הפיננסים, השקעות, עסקים, חדשות; 

תוכניות מחשב לגישה למגוון של מאגרי מידע בתחומי העסקים; 
תוכנת תקשורת כדי לאפשר העברת נתונים אלקטרוניים על ידי 
מתן גישה למסדי נתונים המספקים מידע על עסק; תוכניות 
מחשב לשימוש בסחר במניות ובאגרות חוב; תוכנת מחשב 
הקשורה לאיסוף והפצה של נתונים, חליפין פיננסיים, עיסוק 
במניות, עיסקאות במניות, ועסקאות פיננסיות; תוכנה לניתוב 
הזמנות וביצוע לרכישה ומכירה של ניירות ערך לשימוש על ידי 
ברוקרים לניירות ערך, סוחרים, ולקוחותיהם; תוכנה הניתנת 
להורדה המספקת מידע לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות של 
הכר את הלקוח שלך, מידע על התאמה לתקנות שירותים 

פיננסיים והערכת סיכונים ארגונית                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, magazines, 
journals, directories, pamphlets and brochures 
containing reference information on a variety of 
topics in the fields of finance, investments, corporate 
ownership, and businesses

פרסומים מודפסים, קרי, ספרים, מגזינים, כתבי עת, מדריכים, 
עלונים וחוברות המכילים מידע מפנה על מגוון נושאים 

בתחומים הפיננסים, השקעות, בעלות תאגידית, ועסקים           
                                                                                    

                                                    

Class: 35 סוג: 35

providing customized statistical reports concerning 
demographic data; business appraisal services; 
business information services; commercial 
information agencies; economic forecasting services; 
business research services; providing statistical 
information; providing information in the nature of 
business news and commentary, analysis and 
statistical reports on market performance and pricing 
of municipal bonds and business news and analysis 
on corporate treasury cash and compliance, business 
news and analysis on mergers and acquisitions, 
information on ownership of corporations, information 
regarding corporate and financial executives, post 
trade operations in the nature of securities trade 
processing and trade settlement, allocation of trade 
proceeds, and account. reconciliation in the global 
securities markets.

מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית בנוגע לנתונים 
דמוגרפיים; שירותי הערכה עסקיים; שירותי מידע עסקי; 

סוכנויות מידע מסחרי; שירותי חיזוי כלכלי; שירותי מחקר עסקי; 
מתן מידע סטטיסטי; מתן מידע בטיב של חדשות ופרשנות 

עסקיות, ניתוח ודוחות סטטיסטיים על ביצוע השוק ותמחור של 
אגרות חוב מוניציפאליות וחדשות עסקיות וניתוח עסקי על 
מזומן ותאימות של משרד האוצר, חדשות עסקיות וניתוח על 
מיזוגים ורכישות, מידע על בעלות על תאגידים, מידע לגבי 
מנהלי תאגידים ופיננסיים, פעולות שלאחר סחר בטיב של 
עיבוד סחר בניירות ערך והסדר מסחר, הקצאה של תמורה 

מסחרית. והשלמת חשבון בשווקי ניירות ערך עולמיים             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ז סיון תשע"ט - 49830/06/2019



Class: 36 סוג: 36

Provision of information on the topic of financial 
advisory services; providing research assistance on 
the topic of financial advisory services; providing 
customized statistical reports concerning financial 
data; financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information on bonds; warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation information 
for securities; trading support services in the field of 
financial securities, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, 
negotiation, and execution; providing securities 
trading information, namely, classification of 
securities, brokers, dealers, and issuers; calculation, 
provision, and updating for the benefit of others of 
financial securities indices and sub-indices; 
automated financial services, namely, online 
brokerage of securities via a global computer 
network; providing online electronic computer 
databases featuring securities information via a 
global computer network; providing information 
services in the fields of economic, financial, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information

מתן מידע בנושא שירותי ייעוץ פיננסי; מתן סיוע מחקרי בנושא 
שירותי ייעוץ פיננסי; מתן דוחות סטטיסטיים מותאמים אישית 
בנוגע לנתונים כספיים; ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות 

פיסקליות; שערי חליפין בבורסה; העברות כספים אלקטרוניות; 
מתן מידע כספי על אגרות חוב; צו אגרות חוב, מכירות 

מסחריות, ונאמנויות חליפין והשקעות; שירותים פיננסיים, קרי, 
מתן מידע פיננסי בטיב של מסחר שיווקי ומידע של הצעות 

מחיר לניירות ערך; שירותי תמיכה במסחר בתחום של ניירות 
ערך פיננסיים, קרי, השוואה מסחרית, איסוף, עיבוד, טבלאות, 
הפצה, משא ומתן, וביצוע; מתן מידע למסחר בניירות ערך, 

קרי, סיווג של ניירות ערך, ברוקרים, סוחרים ומנפיקים; חישוב, 
הפרשה ועדכון לטובת אחרים של מדדי ניירות ערך ותת - 

מדדים פיננסיים; שירותים פיננסיים אוטומטיים, כלומר, עמילות 
מקוונת של ניירות ערך באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן 
מאגרי מידע אלקטרוניים מקוונים הכוללים מידע על ניירות ערך 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מתן שירותי מידע בתחומי 
המידע הכלכלי, הפיננסי, הכספי והבורסה, מידע על מסחר 

במטבע                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; communication by computer 
terminals, namely, electronic transmission of data, 
messages, and documents via computer terminals; 
computer-aided transmission of data, messages, 
information and images; electronic mail services; 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services in the nature of providing 
access to a database featuring business news and 
information, business corporate filings, and business 
reports for legal and compliance research; providing 
access to online electronic computer databases 
featuring securities information via a global computer 
network; providing access to an online electronic 
computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and provide 
institutions and individual investors with an automatic 
network for trading in securities.

שירותי טלקומוניקציה, קרי, מתן חיבורים טלקומוניקטיביים 
לרשת מחשב גלובלית; תקשורת על ידי מסופי מחשב, קרי, 
שידור אלקטרוני של נתונים, הודעות, ומסמכים באמצעות 

מסופי מחשב; העברת נתונים, הודעות, מידע ותמונות בעזרת 
מחשב; שירותי דואר אלקטרוני; שידור אלקטרוני של הודעות; 
שירותי טלקומוניקציה בטיב של מתן גישה למסד נתונים הכולל 
חדשות ומידע עסקי, הגשת תאגידים עסקיים, ודוחות עסקיים 
עבור מחקר משפטי ומחקר תאימות; מתן גישה למאגרי מידע 
מקוונים אלקטרוניים הכוללים מידע על ניירות ערך באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע אלקטרוניים 
מקוונים המספקים למנויים מידע מסחרי בנוגע לניירות ערך 

ומספקים למוסדות ולמשקיעים פרטיים רשת אוטומטית למסחר 
בניירות ערך.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) services featuring 
software that provides financial information in the 
nature of trading, financial exchanges, trade 
settlements, financial markets information, 
information for use in commodities trading and 
forecasting; non-downloadable software containing 
financial information as well as databases of public 
records for use in connection with know-your-
customer due diligence, and corporate risk 
assessment; non-downloadable software containing 
search and retrieval functions for public documents 
providing information for use in connection with 
know-your-customer due diligence

שירותי תוכנה כשירות הכוללת תוכנה המספקת מידע פיננסי 
בטיב המסחר, חליפין פיננסיים, הסדרי מסחר, מידע על 
השווקים הפיננסיים, מידע לשימוש במסחר וחיזוי סחורות; 
תוכנה שאינה ניתנת להורדה המכילה מידע פיננסי וכן מאגרי 
מידע של רישומים ציבוריים לשימוש בקשר עם בדיקת נאותות 
של הכר את הלקוח שלך, והערכת סיכונים ארגוניים; תוכנה 
שאינה ניתנת להורדה המכילה פונקציות חיפוש ואחזור של 
מסמכים ציבוריים המספקים מידע לשימוש בקשר עם בדיקת 
נאותות של הכר את הלקוח שלך;                                         
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 Owners

Name: Reuters Limited

Address: The Thomson Reuters Building, 30 South 
Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5EP, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/07/2018, No. 017935183 האיחוד האירופי, 25/07/2018, מספר 017935183

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 50030/06/2019



ALNYLAM

Trade Mark No. 307579 מספר סימן

Application Date 29/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, RNA 
therapeutics for use in the treatment of cancer, HIV, 
hepatitis A, hepatitis B, influenza, measles, 
neurodegenerative diseases, transthyretin (TTR)-
mediated amyloidosis (ATTR), hemophilia, porphyria, 
complement-mediated disease, 
hypercholesterolemia, rare genetic diseases, cardio-
metabolic diseases, hepatic infectious diseases, 
hereditary ATTR amyloidosis, rare bleeding 
disorders, hepatic porphyrias, alpha-1 antitrypsin 
deficiency, primary hyperoxaluria type 1, beta-
thalassemia, iron overload disorders, hereditary 
angiodema, hypertriglyceridemia, mixed 
hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, hypertension, 
preeclampsia, thromboprophylaxis, hepatitis B virus 
infection, hepatitis D virus infection, chronic liver 
infection; Pharmaceuticals, biosimilars and biological 
preparations for medical and therapeutic purposes 
for use in the treatment of cancer, HIV, hepatitis A, 
hepatitis B, influenza, measles, neurodegenerative 
diseases, transthyretin (TTR)-mediated amyloidosis 
(ATTR), hemophilia, porphyria, complement-
mediated disease, hypercholesterolemia, rare 
genetic diseases, cardio-metabolic diseases, hepatic 
infectious diseases, hereditary ATTR amyloidosis, 
rare bleeding disorders, hepatic porphyrias, alpha-1 
antitrypsin deficiency, primary hyperoxaluria type 1, 
beta-thalassemia, iron overload disorders, hereditary 
angiodema, hypertriglyceridemia, mixed 
hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, hypertension, 
preeclampsia, thromboprophylaxis, hepatitis B virus 
infection, hepatitis D virus infection, chronic liver 
infection; pharmaceutical preparations, namely, RNA 
therapeutics; biological preparations for medical and 
therapeutic purposes; all included in Class 5.

תכשירים רפואיים, דהיינו, תרפיית אר.אן.איי לשימוש בטיפול 
בסרטן, אייץ.איי.וי, הפטיטיס איי, הפטיטיס בי, שפעת, חצבת, 

מחלות ניווניות, טרנסתירין (טי.טי.אר)- עם תרכובות 
עמילואידוזיס (איי.טי.טי.אר), המופיליה, פורפיריה, מחלה 
משלימת תיווך, היפרכולסטרולמיה, מחלות גנטיות נדירות, 
מחלות קרדיו-מטבוליות, מחלות כבד זיהומיות, עמילואידוזיס 
איי.טי.טי.אר תורשתי, הפרעות דימום נדירות, פוריפירית כבד, 
מחסור באלפא-1 אנטיטריפסין, היפראוקסלוריה ראשונית סוג 
1, תלסמיה- בטא, הפרעות עודף ברזל, אנגיודמה תורשתית, 

היפרטריגליצרידמיה, היפרליפידמיה מעורבת, 
היפרטריגליצרידמיה, לחץ יתר, פריקלמפסיה, 

טרומבופרופילקסיס, זיהום בנגיף הפטיטיס בי, זיהום בנגיף 
הפטיטיס סי, זיהום כרוני בכבד; תכשירים פרמצבטיים, 
ביוסימילאר, וביולוגיים למטרות רפואיות ותרפיה לשימוש 

בטיפול בסרטן, אייץ.איי.וי, הפטיטיס איי, הפטיטיס בי, שפעת, 
חצבת, מחלות ניווניות, טרנסתירין (טי.טי.אר)- עם תרכובות 
עמילואידוזיס (איי.טי.טי.אר), המופיליה, פורפיריה, מחלה 
משלימת תיווך, היפרכולסטרולמיה, מחלות גנטיות נדירות, 
מחלות קרדיו-מטבוליות, מחלות כבד זיהומיות, עמילואידוזיס 
איי.טי.טי.אר תורשתי, הפרעות דימום נדירות, פוריפירית כבד, 
מחסור באלפא-1 אנטיטריפסין, היפראוקסלוריה ראשונית סוג 
1, תלסמיה- בטא, הפרעות עודף ברזל, אנגיודמה תורשתית, 

היפרטריגליצרידמיה, היפרליפידמיה מעורבת, 
היפרטריגליצרידמיה, לחץ יתר, פריקלמפסיה, 

טרומבופרופילקסיס, זיהום בנגיף הפטיטיס בי, זיהום בנגיף 
הפטיטיס סי, זיהום כרוני בכבד; תכשירים פרמצבטיים, דהיינו, 
תרפיית אר.אן.איי; תכשירים  ביולוגיים למטרות ריפוי ותרפיה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

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

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

U.S.A., 18/05/2018, No. 87/927,601 ארה"ב, 18/05/2018, מספר 87/927,601

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 50130/06/2019



 Owners

Name: ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

Address: 300 3rd Street, 3rd Floor, Cambridge, 02142, 
Massachusetts, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 50230/06/2019



Trade Mark No. 307580 מספר סימן

Application Date 29/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, RNA 
therapeutics for use in the treatment of cancer, HIV, 
hepatitis A, hepatitis B, influenza, measles, 
neurodegenerative diseases, transthyretin (TTR)-
mediated amyloidosis (ATTR), hemophilia, porphyria, 
complement-mediated disease, 
hypercholesterolemia, rare genetic diseases, cardio-
metabolic diseases, hepatic infectious diseases, 
hereditary ATTR amyloidosis, rare bleeding 
disorders, hepatic porphyrias, alpha-1 antitrypsin 
deficiency, primary hyperoxaluria type 1, beta-
thalassemia, iron overload disorders, hereditary 
angiodema, hypertriglyceridemia, mixed 
hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, hypertension, 
preeclampsia, thromboprophylaxis, hepatitis B virus 
infection, hepatitis D virus infection, chronic liver 
infection; Pharmaceuticals, biosimilars and biological 
preparations for medical and therapeutic purposes 
for use in the treatment of cancer, HIV, hepatitis A, 
hepatitis B, influenza, measles, neurodegenerative 
diseases, transthyretin (TTR)-mediated amyloidosis 
(ATTR), hemophilia, porphyria, complement-
mediated disease, hypercholesterolemia, rare 
genetic diseases, cardio-metabolic diseases, hepatic 
infectious diseases, hereditary ATTR amyloidosis, 
rare bleeding disorders, hepatic porphyrias, alpha-1 
antitrypsin deficiency, primary hyperoxaluria type 1, 
beta-thalassemia, iron overload disorders, hereditary 
angiodema, hypertriglyceridemia, mixed 
hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, hypertension, 
preeclampsia, thromboprophylaxis, hepatitis B virus 
infection, hepatitis D virus infection, chronic liver 
infection; pharmaceutical preparations, namely, RNA 
therapeutics; biological preparations for medical and 
therapeutic purposes; all included in Class 5.

תכשירים רפואיים, דהיינו, תרפיית אר.אן.איי לשימוש בטיפול 
בסרטן, אייץ.איי.וי, הפטיטיס איי, הפטיטיס בי, שפעת, חצבת, 

מחלות ניווניות, טרנסתירין (טי.טי.אר)- עם תרכובות 
עמילואידוזיס (איי.טי.טי.אר), המופיליה, פורפיריה, מחלה 
משלימת תיווך, היפרכולסטרולמיה, מחלות גנטיות נדירות, 
מחלות קרדיו-מטבוליות, מחלות כבד זיהומיות, עמילואידוזיס 
איי.טי.טי.אר תורשתי, הפרעות דימום נדירות, פוריפירית כבד, 
מחסור באלפא-1 אנטיטריפסין, היפראוקסלוריה ראשונית סוג 
1, תלסמיה- בטא, הפרעות עודף ברזל, אנגיודמה תורשתית, 

היפרטריגליצרידמיה, היפרליפידמיה מעורבת, 
היפרטריגליצרידמיה, לחץ יתר, פריקלמפסיה, 

טרומבופרופילקסיס, זיהום בנגיף הפטיטיס בי, זיהום בנגיף 
הפטיטיס סי, זיהום כרוני בכבד; תכשירים פרמצבטיים, 
ביוסימילאר, וביולוגיים למטרות רפואיות ותרפיה לשימוש 

בטיפול בסרטן, אייץ.איי.וי, הפטיטיס איי, הפטיטיס בי, שפעת, 
חצבת, מחלות ניווניות, טרנסתירין (טי.טי.אר)- עם תרכובות 
עמילואידוזיס (איי.טי.טי.אר), המופיליה, פורפיריה, מחלה 
משלימת תיווך, היפרכולסטרולמיה, מחלות גנטיות נדירות, 
מחלות קרדיו-מטבוליות, מחלות כבד זיהומיות, עמילואידוזיס 
איי.טי.טי.אר תורשתי, הפרעות דימום נדירות, פוריפירית כבד, 
מחסור באלפא-1 אנטיטריפסין, היפראוקסלוריה ראשונית סוג 
1, תלסמיה- בטא, הפרעות עודף ברזל, אנגיודמה תורשתית, 

היפרטריגליצרידמיה, היפרליפידמיה מעורבת, 
היפרטריגליצרידמיה, לחץ יתר, פריקלמפסיה, 

טרומבופרופילקסיס, זיהום בנגיף הפטיטיס בי, זיהום בנגיף 
הפטיטיס סי, זיהום כרוני בכבד; תכשירים פרמצבטיים, דהיינו, 
תרפיית אר.אן.איי; תכשירים  ביולוגיים למטרות ריפוי ותרפיה; 
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)

כ"ז סיון תשע"ט - 50330/06/2019



 Owners

Name: ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

Address: 300 3rd Street, 3rd Floor, Cambridge, 02142, 
Massachusetts, 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

U.S.A., 18/05/2018, No. 87/927,618 ארה"ב, 18/05/2018, מספר 87/927,618

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 50430/06/2019



MALIKA

Trade Mark No. 307584 מספר סימן

Application Date 29/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shira Allik Dorany שם: שירה אליק דורני  

Address: 24 Haari, Tel Aviv - Yafo, 6330132, Israel כתובת : הארי 24, תל אביב-יפו, 6330132, ישראל

Name: Anat Haimovich Ifrah שם: ענת חיימוביץ יפרח

Address: 62 Ha-Neviim, Bat Yam, 5958717, Israel כתובת : הנביאים 62, בת ים, 5958717, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pat-Net Pro Ltd

Address: 16 Bar Kochva, Bnei Barak, 5126107, Israel

שם: פט-נט פרו בע"מ 

כתובת : בר כוכבא 16, בני ברק, 5126107, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations and products; skincare; 
toiletries; creams and lotions; cosmetics namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; make-up preparations;  
beauty nurturing utilities; cosmetic  oils; body oils;   
all included in class 3.

מוצרים ותכשירים לקוסמטיקה; תכשירים לטיפוח העור; 
תמרוקים; קרמים ותרחיצים קוסמטיים; מוצרי קוסמטיקה 

שהינם משחות, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף 
ולידיים; תכשירי איפור;  מוצרים לטיפוח היופי; שמנים 

קוסמטיים, שמנים לגוף;  הנכללים כולם בסוג 3.                     
                                              

Class: 21 סוג: 21

Make-up brushes; facial cleaning brushes; all 
included in class 21.

מברשות איפור; מברשות לניקוי הפנים; הנכללות כולן בסוג 21. 
                      

כ"ז סיון תשע"ט - 50530/06/2019



Trade Mark No. 307585 מספר סימן

Application Date 29/07/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations and products; skincare; 
toiletries; creams and lotions; cosmetics namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; make-up preparations; 
beauty nurturing utilities; cosmetic oils; body oils; all 
included in class 3.

מוצרים ותכשירים לקוסמטיקה; תכשירים לטיפוח העור; 
תמרוקים; קרמים ותרחיצים קוסמטיים; מוצרי קוסמטיקה 

שהינם משחות, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף 
ולידיים; תכשירי איפור; מוצרים לטיפוח היופי; שמנים 

קוסמטיים, שמנים לגוף; הנכללים כולם בסוג 3                       
                                          

Class: 21 סוג: 21

Make-up brushes; facial cleaning brushes; all 
included in class 21.

מברשות איפור; מברשות לניקוי הפנים; הנכללות כולן בסוג 21  
                       

כ"ז סיון תשע"ט - 50630/06/2019



Ownersבעלים

Name: Shira Allik Dorany שם: שירה אליק דורני  

Address: 24 Haari, Tel Aviv - Yafo, 6330132, Israel כתובת : הארי 24, תל אביב-יפו, 6330132, ישראל

Name: Anat Haimovich Ifrah שם: ענת חיימוביץ יפרח

Address: 62 Ha-Neviim, Bat Yam, 5958717, Israel כתובת : הנביאים 62, בת ים, 5958717, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pat-Net Pro Ltd

Address: 16 Bar Kochva, Bnei Barak, 5126107, Israel

שם: פט-נט פרו בע"מ 

כתובת : בר כוכבא 16, בני ברק, 5126107, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 50730/06/2019



Trade Mark No. 307586 מספר סימן

Application Date 29/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shira Allik Dorany שם: שירה אליק דורני  

Address: 24 Haari, Tel Aviv - Yafo, 6330132, Israel כתובת : הארי 24, תל אביב-יפו, 6330132, ישראל

Name: Anat Haimovich Ifrah שם: ענת חיימוביץ יפרח

Address: 62 Ha-Neviim, Bat Yam, 5958717, Israel כתובת : הנביאים 62, בת ים, 5958717, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pat-Net Pro Ltd

Address: 16 Bar Kochva, Bnei Barak, 5126107, Israel

שם: פט-נט פרו בע"מ 

כתובת : בר כוכבא 16, בני ברק, 5126107, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations and products; skincare; 
toiletries; creams and lotions; cosmetics namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; make-up preparations;  
beauty nurturing utilities; cosmetic  oils; body oils all 
included in class 3.

מוצרים ותכשירים לקוסמטיקה; תכשירים לטיפוח העור; 
תמרוקים; קרמים ותרחיצים קוסמטיים; מוצרי קוסמטיקה 

שהינם משחות, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף 
ולידיים; תכשירי איפור;  מוצרים לטיפוח היופי; שמנים  

קוסמטיים, שמנים לגוף   הנכללים כולם בסוג 3.                     
                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 50830/06/2019



Trade Mark No. 307603 מספר סימן

Application Date 02/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414262 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Refractory Intellectual Property GmbH & Co. 
KG

Address: Wienerbergstr. 11, A-1100 Wien, Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Refractory ceramic masses; refractory ceramic 
mixes; refractory ceramic workpieces, including 
compound workpieces; refractory ceramic shapes; 
inorganic and organic construction materials as well 
as building materials (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)

European Union, 17/10/2017, No. 017357435 האיחוד האירופי, 17/10/2017, מספר 017357435

Class: 19 סוג: 19

כ"ז סיון תשע"ט - 50930/06/2019



Trade Mark No. 307611 מספר סימן

Application Date 14/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APR Applied Pharma Research SA

Address: Via Corti, 5, CH-6828 Balerna, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Aktiengesellschaft (Joint Stock 
Company)))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Inherited, metabolic recessive disorders; dietetic 
substances adapted for medical use; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic food 
supplements adapted for human consumption; 
dietetic products for medical purposes; food 
supplements for medical purposes; food 
supplements; vitamin supplements; mineral 
supplements; nutraceutical products for use as 
dietary supplements; food supplements for patients 
with rare metabolic disorders.

כ"ז סיון תשע"ט - 51030/06/2019



Trade Mark No. 307617 מספר סימן

Application Date 11/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414478 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations of 
human liver progenitor or stem cells; cells for medical 
use; surgical implants grown from stem cells; 
transplants (living tissues); live organs and tissues for 
surgical purpose; surgical implants grown from stem 
cells (living tissues).

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, biological 
research and scientific research in the field of 
biotechnology; pharmaceutical and veterinary 
research services; development of pharmaceutical 
and veterinary products; medical laboratory services; 
research and development in the pharmaceutical and 
biotechnology fields; consulting services in the fields 
of biotechnology and in the field of pharmaceutical 
research and development.

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services; medical services 
relating to the removal, treatment and processing of 
stem cells; therapy services.

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

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

Benelux, 14/11/2017, No. 1364463 בנלוקס, 14/11/2017, מספר 1364463

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 51130/06/2019



 Owners

Name: PROMETHERA BIOSCIENCES, société 
anonyme

Address: Watson & Crick Hill, Rue Granbonpré 11, B-
1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium

(Société Anonyme (Public Limited Company organized 
and existing under the laws of Belgium))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

כ"ז סיון תשע"ט - 51230/06/2019



Trade Mark No. 307630 מספר סימן

Application Date 03/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414643 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 51330/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission, reproduction 
or processing of sound or images; digital recording 
media; calculating machines, equipment for data 
processing and computers; timing instruments; 
counters; timers; chronographs; game software; 
software for timekeeping; computer peripheral 
devices; telephones, tablet computers, MP3 players; 
accessories for computers, telephones, tablet 
computers, MP3 players; covers for tablet computers; 
communication apparatus and computers; wearable 
computers; wearable computers; connected watches; 
smartwatches; wearable digital electronic devices 
comprised of a wristwatch, wrist band or bracelet and 
also featuring a telephone, software and display 
screens for viewing, sending and receiving sound, 
electronic mails and messages, texts, data, pictures 
and information from and/or to personal digital 
assistants, smart phones, tablets, and computers and 
other telecommunication machines, software 
applications for wearable electronic devices, namely, 
smartwatches; smartphones featuring a watch; 
wearable electronic devices in the form of a 
wristwatch, wrist band or bracelet for providing 
access to the Internet and/or any other 
communication system and for sending and receiving 
phone calls, electronic emails and messages and for 
the wireless receipt, storage and transmission of data 
and messages; accessories for these electronic 
devices to be worn on the body, namely, covers, 
cases, batteries, chargers, microphones, video 
cameras, all these articles included in this class; 
spectacles (optics), sunglasses; connected 
spectacles; optical goods; spectacle cases; 
diagnostic apparatus not for medical use; integrated 
circuit cards [smart cards]; downloadable electronic 
publications; sensors, monitors and displays in the 
field of health, fitness, exercise and wellness, 
sporting and cultural activities, entertainment, 
education and training, tourism and security, other 
than for medical use; covers for tablet computers 
other than of precious metal; connected bracelets 
and connected cuffs (measuring instruments) that 
also have a function of transmitting, and/or receiving 
data to and/or from personal digital assistants, 
tablets, smart phones and personal computers 
through internet websites and other computer and 
electronic communication networks.

Class: 18 סוג: 18

Goods of leather and imitation of leather, namely 
boxes of leather or leather board, envelopes of 
leather or imitation of leather, traveling trunks, bags, 
bags for travel purposes, trunks, suitcases, vanity 
cases, sports bags, backpacks, handbags, beach 
bags, shoulder bags, suitcases, briefcases (leather 
goods), school bags, wallets, purses, purses, key 
cases, business card cases, credit card cases and 
holders for credit cards (leather goods), passport 
cases and sleeves; umbrellas, sun umbrellas, 
parasols, hiking sticks.

כ"ז סיון תשע"ט - 51430/06/2019



 Owners

Name: LVMH Swiss Manufactures SA

Address: Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a, CH-2300 La 
Chaux-de-Fonds, Switzerland

(Suisse 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: 25 סוג: 25

Clothing, underwear and other articles of clothing, 
namely, sweaters, shirts, corsets (underclothing), 
suits, vests, raincoats, skirts, coats, trousers, 
pullovers, dresses, jackets, shawls, scarves, foulards, 
ties, suspenders, gloves (clothing), belts (clothing), 
stockings, tights, socks, swimsuits, bathing suits, 
bathrobes; footwear; headgear.

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

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

Switzerland, 19/10/2017, No. 714827 שוויץ, 19/10/2017, מספר 714827

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 51530/06/2019



Trade Mark No. 307635 מספר סימן

Application Date 12/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414703 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black, blue, green, yellow and pink.

 Owners

Name: PASUTO s.r.l.

Address: Via delle Industrie, 4, I-30036 Santa Maria di 
Sala, Venezia, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stationery, pens, pencils, pastels, markers, inks, 
writing or drawing books, notepads, writing materials, 
retouching pens.

Class: 28 סוג: 28

Games; toys; creative and skill-based games.

כ"ז סיון תשע"ט - 51630/06/2019



Trade Mark No. 307640 מספר סימן

Application Date 18/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414813 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use; shampoos; perfumery 
products; deodorants; perfumes; eaux de toilette and 
aftershaves; essential oils; cosmetics namely body 
milks and body lotions; cosmetic creams; cleansing 
milk for toilet purposes; hair lotions; make-up and 
make-up removing products; lipstick; beauty masks; 
shaving 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, 20/11/2017, No. 4405769 צרפת, 20/11/2017, מספר 4405769

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 51730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gold and black

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gold neck; black wording MARINA DE 
BOURBON

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: ZYLANGIA

Address: 25 avenue George V, F-75008 Paris, France

(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

כ"ז סיון תשע"ט - 51830/06/2019



Trade Mark No. 307659 מספר סימן

Application Date 03/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1415190 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software for video and music recognition; electronic 
data storage; providing computer hardware or 
software information online; computer software 
services, namely technical support services for video 
and music recognition software; non-downloadable 
software for sound, video, and music recognition; 
non-downlodable software enabling discovery, 
interaction with, and sharing of audio, video, printed, 
multimedia or augmented reality content.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 51930/06/2019



Liechtenstein, 03/11/2017, No. 2017-961 ליכטנשטיין, 03/11/2017, מספר 2017-961

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware, 
software, peripherals, and databases, and computer 
and video games; computer hardware and software 
consulting services; computer programming; design 
of computer databases; electronic data storage; cloud 
computing services; computer data recovery; rental of 
computer hardware, software, and peripherals; 
providing online non-downloadable software; 
application service provider (ASP) services featuring 
hosting computer software applications of others; 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; computer 
security and data security consultancy; data 
encryption services; providing computer hardware or 
software information online; installation, maintenance, 
repair, and updating of computer software; technical 
support services for computer hardware, software, 
and peripherals, namely, troubleshooting and 
diagnosing problems; computer software help desk 
services; website creation, design, and maintenance 
services; website hosting services; providing search 
engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; creating indexes 
of online information, sites and other resources 
available on the Internet and other electronic 
communications networks; providing a website 
allowing users to create, upload, download, view, 
share, and comment on documents, data, images, 
and audio, video, and multimedia content; online 
social networking services; providing a social 
networking website; cartography and mapping 
services; scientific and technological services; 
scientific research and development; product 
research, development, and testing; industrial design 
services; industrial analysis and research services; 
computer services, namely, conducting an online 
community for users to post information and 
participate in discussions about computer hardware, 
computer software, computer peripherals, digital 
mobile devices, media players, set top boxes, 
wearable computers, smartwatches, and other 
consumer electronics products and accessories, and 
about technical support and troubleshooting issues; 
consulting services in the selection and use of 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals, digital mobile devices, media players, 
audio products, set top boxes, wearable electronics, 
smartwatches, and other consumer electronics 
products and accessories; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid, 
providing temporary use of online, non-downlodable 
software for music recognition and identification

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; personal assistant 
services; personal concierge services for others

כ"ז סיון תשע"ט - 52030/06/2019



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 52130/06/2019



Trade Mark No. 307672 מספר סימן

Application Date 10/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0961878 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intelligent System Co., Ltd.

Address: Nanto-shi kigyoka,shien center JEC 3F, 4316-1, 
Jouhana, Nanto-shi, Toyama 939-1865, 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: 28 סוג: 28

Rehabilitation apparatus.

כ"ז סיון תשע"ט - 52230/06/2019



CALBEE

Trade Mark No. 307691 מספר סימן

Application Date 30/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Calbee, Inc.

Address: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-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: 29 סוג: 29

Potato chips, potato crisps; french-fried potatoes; 
potato puffs; potato snacks in the form of sticks; 
sweet potato chips, sweet potato crisps; shrimp 
flavored chips; vegetable based snack food; potato 
based snack food; sweet potato based snack food; 
bean based snack food; pea based snack food; fruit 
based snack food; soya bean milk; processed 
peanuts; curry, stew and soup mixes; fruit chips; fruit 
peel; vegetable chips; bean chips; nuts, prepared; 
raisins; seeds, prepared. 

טוגני תפוחי אדמה, חטיפי תפוחי אדמה פריכים; צ'יפס; 
תפיחות תפוח אדמה; חטיפי תפוח אדמה בצורת מקלונים; 
טוגני בטטה, חטיף בטטה פריך; טוגנים בטעם שרימפס; 
חטיפים על בסיס ירקות; חטיפים על בסיס תפוחי אדמה; 

חטיפים על בסיס בטטה; חטיפים על בסיס שעועית; חטיפים על 
בסיס אפונה; חטיפים על בסיס פירות; חלב סויה; בוטנים 

מעובדים; תערובות קארי, נזיד ומרק; טוגני פירות; קליפות פרי; 
טוגני ירקות; טוגני שעועית; אגוזים, מוכנים; צימוקים; זרעונים, 
מוכנים.                                                                          

                            

Class: 30 סוג: 30

Corn based snack food; wheat flour based snack 
food; cereal based snack food; ice cream; candies; 
biscuits and cookies; chocolates; chewing gums; 
pastries and bread; corn chips, cornflakes; wheat 
flour; cereal preparations; shrimp chips; prawn 
crackers; snack foods prepared from potato flour; 
snack foods prepared from wheat flour; granola; corn 
flakes; muesli; breakfast cereals; ready-to-eat 
cereals; cereal bars. 

חטיפים על בסיס תירס; חטיפים על בסיס קמח חיטה; חטיפים 
על בסיס דגנים; גלידה; סוכריות; ביסקוויטים ועוגיות; שוקולד; 
גומי לעיסה; מאפים ולחם; טוגני תירס, פתיתי תירס; קמח 
חיטה; מוצרים העשויים מדגנים; טוגני שרימפס; מציות 

מחסילונים; חטיפים העשויים מקמח תפוחי אדמה; חטיפים 
העשויים מקמח חיטה; גרנולה; קורנפלקס; מוזלי; דגני בוקר; 
דגנים מוכנים לאכילה; חטיף דגנים.                                      
                                                                                    

            

כ"ז סיון תשע"ט - 52330/06/2019



פורמד
4Med, 4MED

Trade Mark No. 307701 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 4Med Ltd שם: פורמד בע"מ

Address: 7 Shikma St. Sapirim Industrial Park, P.O.B. 
1028, Sederot, 8700101, Israel

כתובת : שיקמה 7 פארק תעשיות ספירים, ת.ד. 1028, שדרות, 
8700101, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatuses for plastic surgery, Skin 
implants, wound care.Knives for surgical purposes; 
medical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments for cosmetic surgery; 
medical apparatus and instruments for emergency 
surgery; medical apparatus and instruments for 
orthopedic surgery; medical apparatus and 
instruments for reconstructive surgery; medical 
instruments for cutting tissue; saws for surgical 
purposes; scalpels; surgical apparatus and 
instruments; surgical apparatus and instruments for 
medical use; surgical cutting instruments; surgical 
drapes; surgical knives; surgical mesh comprised 
primarily of artificial materials; surgical perforators; 
surgical sponges.

מכשירים ומתקנים רפואיים לשימוש בכירורגיה פלסטית, 
השתלות עור וטיפול בפצע; מכשירים ומתקנים רפואיים לשימוש 

בכירורגיה קוסמטית; מכשירים ואביזרים רפואיים לשימוש 
ברפואה דחופה; סכינים למטרות כירורגיות; מכשירים ומתקנים 
רפואיים לשימוש בכירורגיה אורתופדית; מכשירים ומתקנים 

רפואיים לשימוש בכירורגיה שיחזור; מכשירים רפואיים לחיתוך 
רקמה; מסורים למטרות כירורגיות; סכיני מנתחים; מתקנים 

ומכשירים כירורגיים; מכשירים וכלים כירורגיים לשימוש רפואי; 
מכשירי חיתוך כירורגיים; יריעות ניתוח; סכינים כירורגיים;  
רשת כירורגית המורכבת בעיקר מרקמה חיה; מחוררים 

כירורגיים;
ספוגים כירורגיים. 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ז סיון תשע"ט - 52430/06/2019



SUCCESSION

Trade Mark No. 307707 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: COURVOISIER S.A.S

Address: Jarnac (Charente), France

(Societe par Actions Simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; cognac; brandy. משקאות כוהליים, למעט בירה; קוניאק; ברנדי.                 

כ"ז סיון תשע"ט - 52530/06/2019



L'ESSENCE

Trade Mark No. 307708 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: COURVOISIER S.A.S

Address: Jarnac (Charente), France

(Societe par Actions Simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; cognac; brandy. משקאות כוהליים, למעט בירה; קוניאק; ברנדי.                 

כ"ז סיון תשע"ט - 52630/06/2019



INITIALE 

Trade Mark No. 307709 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: COURVOISIER S.A.S

Address: Jarnac (Charente), France

(Societe par Actions Simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; cognac; brandy. משקאות כוהליים, למעט בירה; קוניאק; ברנדי.                 

כ"ז סיון תשע"ט - 52730/06/2019



EXTRAVAGANCE 

Trade Mark No. 307710 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: COURVOISIER S.A.S

Address: Jarnac (Charente), France

(Societe par Actions Simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; cognac; brandy. משקאות כוהליים, למעט בירה; קוניאק; ברנדי.                 

כ"ז סיון תשע"ט - 52830/06/2019



DELPHINOL

Trade Mark No. 307722 מספר סימן

Application Date 01/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

 Additives (chemical) for food; active chemical 
ingredients for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; chemicals made from botanical 
extracts; chemical products for the manufacture of 
cosmetics; extract of berries or fruits, extract of 
Maqui berries, plant extracts, other than essential oil, 
for use in the manufacture of cosmetics, 
nutraceuticals and pharmaceuticals; herb extracts, 
other than essential oil, for use in the manufacture of 
cosmetics, nutraceuticals and pharmaceuticals; 
Anthocyanin/Anthocyanidin chemicals; all included in 
class 1.

תוספים (כימיקלים) עבור מזון; רכיבים כימיים פעילים לשימוש 
בייצור של תרופות; כימיקלים עשויים מתמציות בוטניות; מוצרים 
כימיים עבור ייצור של קוסמטיקה; תמצית של גרגרי יער או 

פירות, תמצית של - גרגרי מקי, תמציות צמחים, מלבד שמנים 
אתריים, לשימוש בייצור של קוסמטיקה, מוצרי מזון- - רפואיים 
ותרופות; תמציות צמחי- מרפא, מלבד שמנים אתריים, לשימוש 

בייצור של קוסמטיקה, מוצרי מזון רפואיים ותרופות; - 
-כימיקלים אנתוציאנין\אנתוציאנידין; הנכללים כולם בסוג 1 .     
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

 Pharmaceutical skin lotions; chemicals for 
pharmaceutical use; plant extracts for pharmaceutical 
use; herb extracts for pharmaceutical use; extract of 
berries or fruits for pharmaceutical use; extract of 
Maqui berries for pharmaceutical use; nutraceuticals 
for use as a dietary supplement, nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; 
dietary and nutritional supplements, dietary food 
supplements; all included in class 5.

תחליבי עור רפואיים; כימיקלים לשימוש רפואי; תמציות צמחים 
לשימוש רפואי; תמציות צמחי מרפא לשימוש - רפואי; תמצית 
של גרגרי יער או - פירות לשימוש רפואי; תמצית של גרגרי מקי 
לשימוש רפואי; מוצרי- מזון רפואיים לשימוש כתוספי -תזונה, 
מוצרי מזון רפואיים - למטרות טיפוליות או רפואיות; תוספי 
תזונה ותזונתיים, תוספי תזונה דיאטטיים; הנכללים כולם 

בסוג5.                                                                           
                                                                                    

                                                        

Class: 29 סוג: 29

 Processed vegetables and fruits; processed berries, 
processed Maqui berries; all included in class 29.

ירקות ופירות מעובדים; גרגרי יער מעובדים, גרגרי מקי - 
מעובדים; הנללים כולם בסוג 29                                         

    

כ"ז סיון תשע"ט - 52930/06/2019



 Owners

Name: Anklam Extrakt GmbH

Address: Johann-Friedrich-Böttger-Strasse 4, Anklam,, D-
17389, Germany

Name: Maqui New Life S.A.

Address: Av. del Valle 576, of 504, Huechuraba, 
Santiago,, 8580676, Chile

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 53030/06/2019



Trade Mark No. 307733 מספר סימן

Application Date 02/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Mandolins for cutting food; apple corers; bagel 
slicers; butter curlers; non-electric can openers; 
hand-operated slicers, namely, julienne slicers; meat 
tenderizers in the nature of meat mallets; pizza 
cutters; scissors; non-electric vegetable peelers; 
zesters; hand-operated kitchen appliances for dicing, 
mincing, slicing and chopping food; kitchen cutlery, 
namely, knives, spoons and forks; knives; spoons; 
forks; steak forks.

מנדולינות לחיתוך מזון; מגלעני תפוחים; בוצעי בייגל; מתלתלי 
חמאה; פותחני קופסאות לא חשמליים; מכשירי חיתוך מופעלים 
ידנית, דהיינו, מכשירי חיתוך קוצצים; מרככי בשר בצורת פטיש 
עץ; סכיני חיתוך לפיצה; מספריים; קולפני ירקות לא-חשמליים; 
מגרדי קליפות [של תפוז או לימון]; כלי מטבח ידניים לחיתוך, 
טחינת, פריסת וקיצוץ מזון; סכו"ם, דהיינו, סכינים, כפות 

ומזלגות; סכינים; כפות; מזלגות; מזלגות סטייק.                     
                                                                            

Class: 11 סוג: 11

Electric slow cookers; electric apparatus for preparing 
raclette.

סירים חשמליים לבישול איטי; מכשיר חשמלי להכנת רקלט.     
                          

Class: 21 סוג: 21

Bakeware; beverageware; cooktools, namely, 
mortars and pestles for kitchen use; household 
utensils, namely, spatulas; dinnerware; cookware, 
namely, pots, pans, roasting pans, lids for pots and 
pans, ramekins, casseroles, non-electric woks, 
cookie sheets, crockery, namely, pots, and ceramic 
cookware, namely, pots, pans, bowls, dishes and 
casseroles; kitchen ladles; bed trays; serving trays; 
salad bowls; cutting boards; baking dishes; muffin 
pans; pizza pans; French onion soup bowls; non-
electric pressure cookers; salad servers; cast iron 
casseroles and frying pans; non-electric pasta 
makers for domestic use; nut crackers not of 
precious metal; ice tongs; cherry pitters; fondue sets, 
namely fondue pots, burners, forks and bowls sold as 
a unit.

כלי אפיה; כלים למשקאות; כלי בישול, דהיינו, מכתשים ועלי 
לשימוש במטבח; כלי בית, דהיינו, מריות; כלי אוכל; כלי בישול, 

דהיינו, סירים, מחבתות, מחבתות צלייה, מכסים לסירים 
ומחבתות, צלוחיות הגשה קטנות מקרמיקה או זכוכית, קדירות, 
ווקים לא חשמליים, מגשי אפייה לעוגיות, כלי חרס, דהיינו, 
סירים, וכלי בישול קרמיים, דהיינו, סירים, מחבתות, קערות, 

כלים וקדירות; מצקות מטבח; מגשי מיטה; מגשי הגשה; קערות 
סלט; קרשי חיתוך; כלי אפייה; תבניות מאפין; תבניות פיצה; 
קערות מרק בצל צרפתי; סירי לחץ לא חשמליים; מגישי סלט; 
קדירות ומחבתות טיגון מברזל יצוק; מכיני פסטה לא חשמליים 
לשימוש ביתי; מפצחי אגוזים שלא ממתכת יקרה; מלקחי קרח; 
מגלעני דובדבנים; ערכות פונדו, דהיינו סירי פונדו, מבערים, 
מזלגות וקערות הנמכרים כיחידה.                                       
                                                                                    

        

כ"ז סיון תשע"ט - 53130/06/2019



 Owners

Name: Movex Inc.

Address: 5660 Ferrier St., Town of Mont-Royal, P.O.B. 
H4P 1M7, Quebec, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 53230/06/2019



Trade Mark No. 307752 מספר סימן

Application Date 05/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Doms Industries Private Limited

Address: 221, Veena Industrial Estate, L B S Road, 
Vikhroli (W), Mumbai - 400 083, India

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: 16 סוג: 16

Erasers; pencils; writing instruments and materials, 
pencil lead; sharpeners; pens; refills; crayons; colour 
pencils; sketching pens and parts thereof, writing and 
sketching inks, pastels; highlighter; chalk; tempera; 
glitter;  mathematical instruments box and set; 
perfumed gum;  pen accessories; stationery 
products; printed promotion material like menu cards, 
magazine, catalogue, books, letter heads, pamphlets, 
visiting cards, brochures, carry bags of papers; paper 
material for packaging; plastic material for packaging; 
paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; correcting 
fluids; correction pen and ink; diluter pen; stencils; 
stencil inks;  board clips; wire staple presses, staple 
press pins, clips, nibs drawing compasses; set 
squares; T-square; rulers; dividers; instrument boxes; 
students' instrument boxes; instructional and 
teaching material (other than apparatus); geometry 
boxes; mathematical drawing instruments; all 
included in class 16

מחקים; עפרונות; חומרי וציוד כתיבה; חודי עפרונות; מחדדים; 
עטים; מלוי; צבעי שעווה; עפרונות צבעוניים; עטי שרטוט 

וחלקיהם, דיו לשרטוט וכתיבה, פסטל; עט סימן; גירים; צבעי 
טמפרה; מנצנץ;  קופסא וסידרה של כלים מתמטיים; דבק 

מבושם; אביזרים לעטים; צרכי כתיבה; חומרי קידום מודפסים 
כמו תפריט, מגזין, קטלוג, ספרים, כותרות מכתבים, חוברות, 
כרטיסי ביקור, שקיות נייר; מוצרי נייר לאריזה; מוצרי פלסטיק 
לאריזה; מוצרים המיוצרים מחומרי נייר, קרטון, לא כלול בסוגים 
אחרים; חומר מודפס; חומר לכריכת ספרים; תצלומים; מכשירי 
כתיבה; דבקים למכשירי כתיבה או למטרות ביתיים; חומרים 
של אמנים; מברשות צבע; נוזלי תיקון; תיקון עט ודיו; עט דיו; 
שבלונות; דיו לשבלונות;  אטבים; שדכן סיכות לחץ, קליפסים, 
סיכות סימן; סרגל משולש; סרגל בצורת טי; סרגלים; מחוגה; 
קופסאות ציוד; קופסאות ציוד לסטודנטים; חומרי הוראה 

והדרכה (חוץ ממכשירים); ערכת הנדסה; כלי ציוד מתמטיים; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 53330/06/2019



Trade Mark No. 307753 מספר סימן

Application Date 05/08/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gold, light brown, dark brown, light green, dark 
green, purple

הסימן מוגבל לצבעים זהב, חום בהיר, חום כהה, ירוק בהיר, 
ירוק כהה, סגול הנראים בסימן.

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

Ownersבעלים

Name: Golden Care Nes Ziona Ltd. שם: גולדן קייר נס ציונה בע"מ

Address: 3 Hapatish, Nes Ziyyona, Israel כתובת : הפטיש 3, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dorit Zoldan - Willi Itzhaki & Co.

Address: Jabotinsky 7, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: דורית זולדן, עו"ד - וילי יצחקי ושות' עורכי-דין

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Nursing home.      שירותי בתי אבות

Class: 44 סוג: 44

Medical Services; Ambulatory clinics, occupational 
therapy institutes, nursing care, rehabilitation, 
geriatric care, medical tourism ( administrating 
medical treatment)  day care services, dialysis 
institues , remote medicine, assisted living  (nursing/ 
rehabiliation hospitals);  all included in class 44.

שירותים רפואיים; מרפאות אמבולטוריות, מכוני ריפוי בעיסוק, 
אשפוז סיעודי, שיקומי, גריאטרי, תיירות מרפא ( מתן טיפול 

רפואי ) שירותי אשפוז יום, מכוני דיאליזה, רפואה מרחוק, דיור 
מוגן ( בתי חולים סיעודיים/ שיקומיים) כללים כולם בסוג 44.     
                                                                                    

                                                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 53430/06/2019



Trade Mark No. 307781 מספר סימן

Application Date 23/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1415448 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely medical 
implants intended to control body fluids circulation 
and implantable motors being part of such implants; 
urological apparatus and instruments; surgical 
implants comprised of artificial materials; 
physiotherapy apparatus; orthopedic articles; suture 
materials; sex toys; breast pumps; cushions for 
medical use; dental apparatus and instruments. 

Class: 35 סוג: 35

Retail sale and wholesale of medical products and 
apparatus; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other companies) 
for medical products and apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Medical research provided by engineers; research in 
the technological fields provided by engineers; 
research in the field of implants provided by 
engineers.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical assistance; health 
counseling services; medical equipment rental; rental 
of medical equipment; therapeutic 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, 04/12/2017, No. 4410023 צרפת, 04/12/2017, מספר 4410023

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 53530/06/2019



 Owners

Name: MYOPOWERS MEDICAL TECHNOLOGIES 
FRANCE

Address: 18 Rue Alain Savary, F-25000 Besançon, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 53630/06/2019



Trade Mark No. 307783 מספר סימן

Application Date 16/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1415466 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black, green, light green and dark 
green.

 Owners

Name: Rudakova Anna Anatolievna

Address: ul. Proletarskaya, 6, kv. 64, RU-440061 Penza, 
Russian Federation

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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use in the field of ecofriendly  and natural 
household products; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive  preparations in the field of eco-friendly 
and natural household products; soaps;  perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions in the field of 
eco-friendly and  natural cosmetics; eco-friendly and 
natural dentifrices

כ"ז סיון תשע"ט - 53730/06/2019



Trade Mark No. 307807 מספר סימן

Application Date 14/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1415779 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools namely scrapers; cutlery; scrapers; slices; 
spatulas, knives, forks, tongs and  hand operated 
sharpening tools.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus (for outdoor use) for lighting, heating, 
cooking, refrigerating and drying; culinary and 
household apparatus and appliances in this class for 
the cooking of foodstuffs; hot water systems, water 
heaters, domestic heating apparatus, ovens, 
barbeques, cookers, rotisseries, grills, hot plates, and 
stoves (all for outdoor use); parts and accessories for 
the afore-mentioned goods included this class.

Class: 21 סוג: 21

Household, kitchen utensils, culinary, cooking and 
domestic utensils namely tongs,  forks, pots and 
pans scrapers, rolling pins, spatulas, turners, cooking 
skewers, whisks,  rubber household gloves, fire 
resistant gloves, kitchen mitts, aprons for kitchen 
use,  tweezers for kitchen use, coal scuttle, brush 
and pan set, cutting boards, pizza shovels,  pizza 
stands, pizza pans, lava rocks, trays, grills, roasting 
dishes, roasting pans, roasting racks, warming racks; 
cookware namely pans, pots and covers for the  
foregoing; containers for household or kitchen use; 
crockery; drinking utensils in this  class namely 
drinking glasses, tumblers, cups; culinary brushes for 
basting meat and  vegetables, cleaning brushes, 
brushes for barbeque grills; articles for cleaning; 
barbeque tools and implements namely cleaning 
brushes for barbeque grills, barbecue  branders, non-
stick barbeque grill cooking mats for use on grills, 
barbecue mitts.

כ"ז סיון תשע"ט - 53830/06/2019



 Owners

Name: Shriro Australia Pty Limited

Address: 104 Vanessa St, KINGSGROVE NSW 2208, 
Australia

(Australian Pty Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of household 
apparatus and appliances; installation, maintenance 
and repair of hot water systems, water heaters, 
domestic heating apparatus, ovens, barbeques, 
cookers, rotisseries, grills, hot plates and stoves.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/01/2018, No. 1899199 אוסטרליה, 09/01/2018, מספר 1899199

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 37 סוג: 37

כ"ז סיון תשע"ט - 53930/06/2019



Trade Mark No. 307824 מספר סימן

Application Date 31/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AGRICULTURAL RESEARCH  AND 
DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY

Address: 11220 Edison Highway, Bakersfield CA 93307, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability 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: 31 סוג: 31

Fresh table grapes.

כ"ז סיון תשע"ט - 54030/06/2019



Trade Mark No. 307835 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416120 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tusker Medical, Inc.

Address: 155 Jefferson Drive, Menlo Park CA 94025, 
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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for local anesthesia; 
pharmaceutical preparations for local analgesia.

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

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

U.S.A., 05/01/2018, No. 87745114 ארה"ב, 05/01/2018, מספר 87745114

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 54130/06/2019



Trade Mark No. 307847 מספר סימן

Application Date 09/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416187 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5668541 ארה"ב מספר: 5668541

Dated 27/12/2017 (Section 16) מיום 27/12/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer analytics software used to 
report and measure what customers do with 
applications used on web and mobile sites; 
downloadable computer analytics software used for 
financial services; downloadable computer software 
for use in personalizing e-mail and text 
communications; downloadable computer software 
for user interface design optimization; downloadable 
software in the fields of keyword search 
management, keyword search marketing, and web 
analytics; downloadable software for collecting, 
managing, automating, integrating, analyzing, 
reporting, and tracking search results and a wide 
variety of data and information; downloadable 
application featuring software for tracking web site 
activity and managing, monitoring, tracking, and 
optimizing the performance and effectiveness of 
marketing campaigns and keyword search 
performance; downloadable software for collecting, 
managing, integrating, analyzing, monitoring, and 
tracking the performance of websites through web 
user behavior; downloadable computer software 
providing hosted interfaces featuring user-defined 
information, namely, business rules for automated 
keyword management and bid management, internet 
search results, and corresponding internet usage 
pathing and traffic data.

כ"ז סיון תשע"ט - 54230/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Marketing and business data analytics services for 
web and mobile sites, namely, analysis of data in the 
fields of advertising, marketing, sales, customers, 
product usage, and market trends and actions; 
market research; preparing business reports 
electronically relating to organizational effectiveness, 
and the use of web sites; collection, reporting, 
analysis and integration of business data related to 
the use of websites and the effectiveness of 
marketing campaigns; computerized database 
management; marketing consulting, namely, on-line 
tracking of customer digital footprint for marketing 
purposes; marketing services, namely, conducting 
consumer tracking behavior research and consumer 
trend analysis; business monitoring and consulting 
services, namely, tracking web sites and applications 
of others to provide strategy, insight, and marketing, 
sales, and operations guidance; advertising, 
promotion and marketing services in the nature of e-
mail campaigns.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) used to report and 
measure what customers do with applications used 
on web and mobile sites; software as a service 
(SAAS) analytics applications for predictive analysis 
in the field of financial services; software as a service 
(SAAS) for use in personalizing email and text 
communications; software as a service (SAAS) for 
user interface design optimization; software as a 
service (SAAS) for keyword search management, 
keyword search marketing, and web analytics; 
software as a service (SAAS), namely, hosting 
computer software applications for others; software 
as a service (SAAS) for collecting, managing, 
automating, integrating, analyzing, reporting, and 
tracking search results and a wide variety of data and 
information; software as a service (SAAS) for 
tracking web site activity and managing, monitoring, 
tracking, and optimizing the performance and 
effectiveness of marketing campaigns and keyword 
search performance; software as a service (SAAS) 
for collecting, managing, integrating, analyzing, 
monitoring, and tracking the performance of websites 
through web user behavior; digital search 
management services, namely, hosting software that 
manages, collects, automates, integrates, analyzes, 
reports, and tracks search results and a wide variety 
of data and information; software as a service 
(SAAS) providing hosted interfaces featuring user-
defined information, namely, business rules for 
automated keyword management and bid 
management, Internet search results, and 
corresponding Internet usage pathing and traffic 
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., 27/12/2017, No. 87735355 ארה"ב, 27/12/2017, מספר 87735355

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 54330/06/2019



 Owners

Name: Mixpanel, Inc.

Address: 2nd Floor, 405 Howard Street, San Francisco 
CA 94105, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 54430/06/2019



Trade Mark No. 307848 מספר סימן

Application Date 22/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1416188 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Strategic business consulting, marketing and 
advertising, public relations communications strategy, 
information and data collection, and data analytics, 
all in the pharmaceutical, biotechnology and life 
sciences fields ;sales promotion services; market 
analysis and research services; personnel 
recruitment and placement; recruitment services, 
namely, advertising clinical trials, recruiting patients, 
and placing patients for participation in clinical trials 
for testing of pharmaceuticals and devices; 
consulting in sales techniques and sales programs; 
sales volume tracking for others, all in the 
pharmaceutical, biotechnology and life sciences 
fields; business consulting in the field of clinical trials, 
namely, clinical data and regulatory submission 
management on behalf of medical, pharmaceutical 
and biotechnology companies to assist them with 
clinical research, clinical trials and applications for 
drug approval.

Class: 41 סוג: 41

Education and training services in the field of 
pharmaceutical sales; providing on-line, non-
downloadable newsletters and bulletins in the 
pharmaceutical, biotechnology and life sciences 
fields; educational services in the field of clinical 
trials, namely, webinars, videos, articles, white 
papers, and podcasts.

כ"ז סיון תשע"ט - 54530/06/2019



Class: 42 סוג: 42

Medical, scientific and data analysis research 
services for others, namely, conducting and 
analyzing clinical trials in the pharmaceutical, 
biotechnology and life sciences fields; 
pharmaceutical drug development services, namely, 
developing clinical trial methodologies; consulting 
services in the area of pharmaceutical clinical testing; 
extended clinical research services for others, 
namely, computerized data management of clinical 
trials, biostatistical analysis, environmental 
consultancy, preclinical research and development 
evaluation, repairing flawed clinical trials and 
dossiers, strategic clinical research portfolio 
management, and biosurveillance monitoring; 
providing life science and scientific research 
information to physicians and other health care 
professionals, patients, and medical, pharmaceutical 
and biotechnology companies; assist pharmaceutical 
and biotechnology companies with applications for 
drug approval ;provide regulatory compliant technical 
writing services in the field of medical research and 
clinical studies; consulting services in the field of 
contract clinical research and contract product 
development; Internet development, design and 
consulting services for others, namely, creating 
websites featuring blogs about medical and 
pharmaceutical information related to chronic 
illnesses and disease, creating an online community 
for patients and caregivers to communicate about 
healthcare, and design and development of 
interactive software for use in the communication and 
dissemination of medical and pharmaceutical 
information.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information to physicians, other 
health care professionals and for medical patients; 
providing health information regarding the 
medications and health care products of others, 
namely, product discontinuations, new formulations, 
bottle changes, and seasonal information through e-
mail alerts and push notifications.

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

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

U.S.A., 12/12/2017, No. 87717521 ארה"ב, 12/12/2017, מספר 87717521

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 54630/06/2019



 Owners

Name: Syneos Health, LLC

Address: 1030 Sync Street, Morrisville NC 27560, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 54730/06/2019



Trade Mark No. 307858 מספר סימן

Application Date 28/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416299 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and business consulting 
services; business investigations, enquiries and 
research; business merger consultation; business 
cost management consulting, namely, legal expense 
analysis to foster visibility, reduce legal expenses, 
improve predictability of legal expenses, model 
alternative fee arrangements, and make 
recommendations on electronic-billing platforms; 
business strategic planning services; business cost 
management services, namely, tracking, reporting, 
analyzing and delivering legal expenses for 
businesses and cost center information for assessing 
and determining variance in legal department 
budgets, business trends, cost management 
complexity, business risk management, profit loss 
exposure, staffing capacity, and business 
management of case resolution; company secretarial 
services; company formation services, namely, 
providing business assistance relating to the 
formation process of new commercial undertakings; 
compilation and provision of company information; 
provision of business advice and information 
services; business appraisals; information, 
consultancy and advisory services relating to 
business management and organisation; information, 
consultancy and advisory services relating to 
business mergers and acquisitions; business 
franchising services; accounting; distribution of 
prospectuses (advertising materials); maintaining, 
indexing and electronically distributing advertising 
materials; on-line management and retrieval of data, 
text, information, documents and precedents; 
information and data compiling and analyzing relating 
to legal practice business management and business 
management; business management consulting, 
strategic planning, and advisory services provided to 
inhouse law departments; consultancy, advisory and 
information services relating to all the aforesaid 
services.

כ"ז סיון תשע"ט - 54830/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Education services; teaching services; providing 
continuing legal education courses; training services; 
publishing services; arranging and conducting 
conferences, seminars, workshops and exhibitions; 
publishing and providing on-line electronic 
publications, not downloadable; translation services; 
consultancy, advisory and information services 
relating to all the aforesaid services.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; legal advisory services; legal services 
relating to taxation, pensions, employment, public 
policy, world trade, insurance, shipping, insolvency, 
securities, banking, finance, property, planning and 
environment, retail services and media and 
communications; arbitration services; legal research; 
company registration services; conveyancing 
services; establishment, maintenance and 
management of intellectual and industrial property 
rights, including such rights on the Internet, on 
intranets and on other computer networks; trade 
mark agency legal services; establishment, 
maintenance and management of domain name 
registrations; title searching; preparation of legal 
reports; licensing services; provision of legal services 
through information and documents over the Internet, 
over intranets and over other computer networks 
concerning legal services and legal information 
services; legal administration of licenses; litigation 
support services, namely, conducting electronic legal 
discovery in the nature of reviewing e-mails and other 
electronically stored information that could be 
relevant evidence in a lawsuit; licensing of software 
and databases for document management and 
document administration; provision of consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid, including such services provided online 
from the Internet, intranets and other computer 
networks.

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

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

United Kingdom, 28/02/2018, No. UK00003293303 UK00003293303 ממלכה מאוחדת, 28/02/2018, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

כ"ז סיון תשע"ט - 54930/06/2019



 Owners

Name: Bryan Cave Leighton Paisner LLP

Address: 211 North Broadway, Suite 3600, St. Louis, 
Missouri 63102, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ז סיון תשע"ט - 55030/06/2019



Trade Mark No. 307859 מספר סימן

Application Date 05/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416308 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eberspächer Sütrak GmbH & Co. KG

Address: Heinkelstraße 5, 71272 Renningen, Germany

(DE GmbH & Co. KG)

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: 11 סוג: 11

Air conditioning installations; air conditioning 
apparatus; air conditioning installations for vehicles, 
in particular roof-mounted air conditioning 
installations for buses; evaporators, in particular for 
air conditioning installations; heat exchangers, in 
particular for air conditioning installations; heat 
pumps, in particular for air conditioning installations; 
air filters, in particular for air conditioning 
installations; ventilating fans, in particular for air 
conditioning installations; refrigerant condensers as 
parts of air conditioning installations; heating 
apparatus; heating installations; cooling apparatus; 
cooling installations; aeration apparatus; aeration 
installations; ventilating apparatus; ventilating 
installations; air purification apparatus; air purification 
installations; dehumidifiers; parts and fittings 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)

Germany, 06/10/2017, No. 30 2017 110 112 גרמניה, 06/10/2017, מספר 112 110 2017 30

Class: 11 סוג: 11

כ"ז סיון תשע"ט - 55130/06/2019



Trade Mark No. 307863 מספר סימן

Application Date 22/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416376 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

Address: 29 Grange Rd, CHELTENHAM VIC 3192, 
Australia

(Victoria Pty Ltd)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 30 HaArbaa Street, Tel Aviv, 6473926, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' הארבעה 30, מגדל דרומי, תל אביב, 6473926, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Erasers; printing blocks; children's paint-boxes; 
children's painting sets; artists' materials; drawing 
materials; modelling materials; writing materials; 
stickers namely decalcomanias; stickers being 
stationery; gums namely adhesives for stationery or 
household purposes; pastes for stationery or 
household purposes. 

Class: 28 סוג: 28

Craft kits for games and playthings; educational 
playthings; electronic playthings; playthings; tactile 
educational games namely playthings; craft toys sold 
complete; craft toys sold in kit form; card games; 
games; games adapted for use with an external 
display screen or monitor; games adapted for use 
with dot matrix liquid crystal displays; hand held 
computer games; hand held electronic games; 
trading cards namely card games; toy modelling 
dough.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/05/2018, No. 1926973 אוסטרליה, 16/05/2018, מספר 1926973

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 55230/06/2019



Trade Mark No. 307865 מספר סימן

Application Date 28/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416395 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing access to information on the internet, 
providing internet chat-rooms; electronic exchange of 
messages via internet forums, communications via 
the internet; message sending; organising access to 
databases; support services for communications and 
telecommunications via computer networks, in 
particular via the internet, by the forwarding of 
messages, for others, or the direct transmission 
thereof to the recipient or recipients; providing access 
to portals on the Internet and electronic marketplaces 
(portals); all of the aforesaid, including in the context 
of the subject area of renewable energies; providing 
access to internet platforms for obtaining information 
from the public and use of external sources to 
provide solutions (crowdsourcing), in particular for 
projects in the renewable energy sector; providing 
access to internet portals, on which providers, service 
providers and investors search for financing or can 
offer financing, in particular in the field of renewable 
energies.

Class: 42 סוג: 42

Science and technology services, namely, in the 
fields of energy, innovation and environmental 
sustainability; industrial analysis and research in the 
fields of energy, innovation and environmental 
sustainability; hosting an internet platform for the sale 
 and purchase of goods and services, implementation 
of projects for other businesses, universities, start-
ups, institutions, consumers; technical consultancy 
and study of projects in the fields of energy, 
innovation and environmental sustainability; 
consultancy in the fields of energy, innovation and 
environmental sustainability; research and 
development of new products in the fields of energy, 
innovation and environmental sustainability; hosting 
of internet platforms for e-commerce in the fields of 
energy, innovation and environmental sustainability; 
hosting of internet and/or web platforms, in particular 
in the fields of energy, innovation and environmental 
sustainability; hosting internet platforms for services 
relating to social networks; hosting internet and/or 
web platforms for crowdsourcing and crowdfunding, 
in particular in the fields of energy, innovation and 
environmental sustainability; website hosting, in 
which users can exchange, discuss, inform, publicise, 
publish, describe, test ideas, products and services, 
in particular in the fields of energy, innovation and 
environmental sustainability . 

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 55330/06/2019



 Owners

Name: ENEL S.p.A.

Address: Viale Regina Margherita, 137, I-00198 Roma, 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

European Union, 30/08/2017, No. 017158015 האיחוד האירופי, 30/08/2017, מספר 017158015

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 55430/06/2019



Trade Mark No. 307873 מספר סימן

Application Date 18/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0922051 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 55530/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Exposed films, slides, small electronic games 
intended for use with a television set; video games; 
game consoles, coin-operated video games for game 
halls (arcade games); video gaming devices; video 
game discs; software (recorded programs), namely, 
game software; computer game programs and 
computer databases; computer programs in the field 
of sports for telecommunication devices; magnetic, 
analogue or digital recording media for sounds or 
pictures; video tapes, magnetic tapes, magnetic 
discs, DVDs, diskettes, optical discs, compact discs, 
CD-ROMs, video discs, unrecorded or pre-recorded 
with music, sound or pictures (which may be 
cartoons); holograms; publications in electronic 
format via CD-ROM, databases and the Internet; 
spectacles, sunglasses, cases and chains for 
sunglasses and spectacles; binoculars; magnets and 
decorative magnets; directional compasses; sound 
and image recording, transmission and reproduction 
apparatus; television sets; radios; video recorders; 
CD players; DVD players; loud-speakers; earphones; 
computers; data processing apparatus; computer 
keyboards; computer screens; modems; electronic 
pocket translators; dictating machines; electronic 
agendas; scanners; printers; photocopiers; facsimile 
machines; telephones; automatic answering 
machines; videophones; cellular telephones; 
accessories for cellular phones included in this class; 
calculating machines; credit card readers; currency 
converters; automated teller machines; video 
cameras, portable cameras with built-in video 
recorders; photographic apparatus, cameras, 
projectors, flash lamps, camera cases, electrical cells 
and batteries; computer screen-saver programs; 
recorded or blank magnetic, digital or analogue 
sound or image recording media; magnetic cards 
(encoded); memory cards; microprocessor cards; 
magnetic credit cards, magnetic telephone cards, 
magnetic cards for cash dispensers, magnetic travel 
and show admission cards, magnetic cheque 
guarantee cards and magnetic debit cards; flat irons; 
alarms; electronic dispensers; wind socks (wind-
direction indicators); distance-measuring equipment; 
speed measuring and displaying equipment.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, motor cars, lorries, pickup 
trucks, motor buses, refrigerating vehicles; airplanes 
and boats; balloons, aerostats; motor car 
accessories, namely sun visors, luggage racks, ski 
racks and wheel covers pneumatic tyres, seat covers, 
vehicle covers, prams, pushchairs, motor car seats 
for babies and children; motors for land vehicles.

כ"ז סיון תשע"ט - 55630/06/2019



Class: 14 סוג: 14

Jewellery; watches; wrist-watches, clocks; pendulum 
clocks; medallions, pendants; pins; badges or 
insignias of precious metal; pins (jewellery) for teams 
and players; tie clips and tiepins; cuff links; medals, 
prize cups, souvenir plates, tankards, trophies, 
statues, sculptures, teapots, all of precious metals; 
printed metal covers of precious metal for collecting 
(pogs); ashtrays and cigarette cases of precious 
metals; decorative fancy key rings of precious metal; 
ornamental key rings; coins; medals for clothing; 
medallions for clothing.

Class: 16 סוג: 16

Colouring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and magazines, 
including relating to sportsmen and sports events; 
printed teaching material; score sheets; events 
programmes; albums relating to events; photograph 
albums; autograph books, printed timetables, 
pamphlets; collector's photographs of players; 
bumper stickers, stickers, albums, sticker albums; 
posters; photographs; paper tablecloths; paper 
napkins; paper bags; invitation cards; greeting cards; 
gift paper; coasters and table mats of paper; garbage 
bags of paper or of plastics; food wrapping paper; 
paper coffee filters; non-textile labels; paper towels; 
wet wipes; toilet paper; boxes for handkerchiefs of 
paper and cardboard; paper tissues; paper diapers; 
stationery and instructional and teaching material 
(except apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; pads of scribbling paper; writing books; 
paper sheets for note taking; paper for writing; binder 
paper; files; book cover paper; luminous paper; self-
adhesive paper for notes; crepe paper; cloth paper; 
paper badges or insignia; paper flags; paper 
pennants; writing instruments; fountain pens; pencils; 
ballpoint pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip 
pens; fibre-tip pens and felt pens; marker pens; ink, 
inking pads, rubber stamps; paint boxes, paints and 
coloured pencils; chalks; pencil ornaments; blocks for 
printing; address books; agendas; personal 
organizers of paper; road maps; tickets, admission 
tickets, lottery tickets; scratch cards; cheques; comic 
books; calendars; postcards; advertising panels, 
banners and equipment included in this class; 
transfers; non-fabric sticking labels; office articles, 
excluding furniture; correction fluids; rubber erasers; 
pencil sharpeners; stands and containers for office 
articles; paper clips; drawing pins; measuring rulers; 
adhesive tapes for stationery, holders for the said 
adhesive tapes; staples; stencils; document folders; 
bulldog clips; notepad holders; book ends; book 
supports; stamps; credit cards, telephone cards, cash 
cards, travel cards and discount cards for shows, 
cheque guarantee cards and debit cards non-
magnetic and of paper or of cardboard; babies' 
diaper-pants of paper or cellulose (disposable); 
baggage tags of paper; passport holders; holders for 
chequebooks.

כ"ז סיון תשע"ט - 55730/06/2019



Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
sweater shirts; polo shirts; sleeveless blouses; T-
shirts; waistcoats; dresses; skirts; underclothing; 
bathing suits; shorts; trousers; pullovers; bonnets; 
caps; hats; sashes for wear; sun visors; tracksuits; 
sweat-shirts; jackets; blazers; waterproof clothing; 
coats; uniforms; ties; headbands and wristbands; 
gloves; aprons; bibs; pyjamas; romper suits and 
children's clothes for playing; socks and stockings; 
suspenders; belts; braces.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; sports balls; board games; tables for 
table football; cuddly toys and dolls; toy vehicles; 
puzzles; balls; inflatable toys; sets in the form of 
small disks for playing (caps); football equipment, 
namely footballs, knee, elbow and shoulder pads, 
shin guards, football goals; sports bags specifically 
designed to hold certain objects; party novelties; 
small electronic games other than for use with a 
television set; hand-shaped objects made of foam 
(toys); playing cards; confetti.

Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa, chocolates of Swiss origin; sugar; 
honey; artificial coffee; flour; cereal preparations; 
cereals; bread; pastries; cakes; biscuits; crackers; 
sweets; edible ices; sugar confectionery; rice; crisps 
made with cereals; mustard; vinegar; sauces 
(condiments); spices; salt; cereal-based food 
supplements (for neither medical nor dietetic use).

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
preparing non-alcoholic beverages; mineral and 
carbonated waters; other non-alcoholic beverages; 
fruit and vegetable beverages and fruit and vegetable 
juices; frozen fruit beverages; beers and ales.

Class: 36 סוג: 36

Issuance and management of credit cards and 
travellers' cheques; financial services; bank services, 
credit and fund investment; insurance; hire-purchase 
financing; leasing sound and image recordings; 
leasing machines and instruments for developing, 
printing, enlarging or finishing photographs; financial 
sponsorship of sports meetings; information services 
concerning finance and insurance, provided from a 
computer database or by the Internet or on any 
wireless electronic communication network; home 
banking services; banking services on the Internet or 
on any wireless electronic communication network.

כ"ז סיון תשע"ט - 55830/06/2019



Class: 38 סוג: 38

Mobile telephone communications; communications 
by telex; communications via computer terminals, 
using databases and on Internet-type 
telecommunications networks, or on any wireless 
electronic communications network; telegraph 
services; communication by telephone; facsimile 
communication; radio call services; conference 
services by telephone or by video; television 
broadcasting; broadcasting cable television 
programmes; radio broadcasting; services of a press 
agency; other message transmission services; rental 
of telephones, facsimile machines and other 
communication apparatus; dissemination of 
information through computer communication or on 
any wireless electronic communications network in 
the commercial sector; television and radio 
programme transmission and broadcasting services 
provided via the Internet or via any wireless 
electronic communications network; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings; simultaneous distribution of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact discs, CD-ROMs, computer programs and 
computer games; electronic mail; provision of access 
to telematic servers and to conversation groups in 
real time; computer-assisted message and image 
transmission; provision of access to home purchasing 
and ordering services via computer and/or interactive 
communication technologies; transmission of 
information (including sites on data communication 
networks) by means of telecommunications, of 
computer programs and other data; electronic mail 
services; services of access provider to the Internet 
or any electronic wireless communications network 
(telecommunication services); provision of 
connections for telecommunications on the Internet 
or on databases; provision of access to digital music 
sites on the Internet or on any wireless electronic 
communications network; provision of access to MP3 
sites on the Internet; leasing access time to a 
database server centre (telecommunication services); 
leasing access time to a computer database 
(telecommunication services); transmission of digital 
music by telecommunications; online transmission of 
electronic publications; digital music transmission on 
the Internet or via any wireless electronic 
communication network; digital music transmission 
via MP3 Internet sites; simultaneous distribution 
and/or networking of film recordings and audio and 
video recordings; simultaneous distribution and/or 
networking of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact discs, 
CD-ROMs, computer programs and computer games 
(telecommunications); providing access to 
blackboards (display and advertisement notice 
boards) and to chatrooms in real time by means of a 
global computer network; leasing of access time to 
"blackboards" (display and advertisement notice 
boards) and to chatrooms in real time via a global 
computer network (telecommunication services).

כ"ז סיון תשע"ט - 55930/06/2019



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 41 סוג: 41

Operating lotteries and competitions; betting and 
game services in connection with sports; 
entertainment services in connection with sports 
events; organization of sporting and cultural events 
and activities; organization of sports competitions; 
organization and promotion of events in the field of 
football; providing sports facilities; video and 
audiovisual systems rental; production, presentation, 
distribution and/or rental of film recordings and audio 
and video recordings; production, presentation and/or 
distribution of computer programs; production, 
presentation, distribution and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact discs, CD-ROMs and computer games; 
coverage of radio broadcast and televised sports 
events; production of radio and television 
programmes and of video tapes; booking of seats for 
shows and sports events; timing during sports 
events; arranging of beauty contests; interactive 
entertainment; betting and game services online on 
the Internet or on any wireless electronic 
communications network; provision of services 
relating to raffles; information in the field of 
entertainment (including in the field of sports), 
provided online from a computer database or via the 
Internet or via any wireless electronic 
communications network; services of electronic 
games transmitted by Internet; publication of 
electronic books and newspapers online; audio and 
video recording services; production of animated 
cartoons for the movies, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and picture 
recordings for entertainment purposes; information 
concerning education, supplied online from a 
computer database or by Internet or by any wireless 
electronic communication network; setting up 
discussion groups on the Internet or on any wireless 
electronic communications network; translation 
services; photographic services; provision of 
entertainment infrastructures.

כ"ז סיון תשע"ט - 56030/06/2019



Trade Mark No. 307893 מספר סימן

Application Date 09/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1363942 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and blue.

 Owners

Name: Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd

Address: 101 Cecil Street, # 17-07 Tong Eng Building, 
Singapore 069533, Singapore

(Singapore Private limited company incorporated in 
Singapore)

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

Prescription and over-the-counter pharmaceutical 
preparations for humans, namely, analgesics, 
antipyretics, vitamins, and pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases, infectious diseases, respiratory diseases, 
inflammation, and nasal and chest congestion; 
mineral dietary supplements for humans.

כ"ז סיון תשע"ט - 56130/06/2019



DDR Prime

Trade Mark No. 307898 מספר סימן

Application Date 05/08/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1490178 אוסטרליה מספר: 1490178

Dated 10/05/2012 (Section 16) מיום 10/05/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: dōTERRA Holdings, LLC

Address: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah, 
84062, U.S.A.

(Utah, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils for cosmetic purposes; essential oils for 
toilet purposes; aromatics (essential oils); essential 
bath oils, not medicated; essential oil blends; 
essential body oil; natural essential oils for cosmetic 
purposes; oils for cosmetic purposes; essential 
Massage oils, not medicated; skin care oils 
(cosmetic);  all included in class 3.

שמנים אתריים למטרות קוסמטיות; שמני טואלטיקה אתריים; 
שמנים ארומטיים (שמנים אתריים); שמני אמבט אתריים לא 
רפואיים; תערובות שמן אתרי; שמני גוף; שמנים טבעיים 

אתריים למטרות קוסמטיות; שמנים למטרות קוסמטיות; שמני 
עיסוי; אתריים לא רפואיים; שמנים לטיפול בעור (קוסמטיקה); 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       

                                                                          

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use i.e. 
capsules and soft-gel capsules; nutritional 
supplements to support healthy cellular integrity, 
protect the body and cells from oxidative stress and 
promotes overall cellular health; nutritional 
supplement for eliminating toxins from the body; all 
included in class 5.

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, כלומר כמוסות 
וכמוסות ג'ל רך; תוספי תזונה לתמיכה בשמירה על שלמות 

ובריאות התאים, להגנה על הגוף והתאים מפני מתח
חמצוני ןלקידום בריאות כללית של התאים; תוסף תזונתי 

לחיסול רעלים מהגוף; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    

                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 56230/06/2019



dōTERRA Passion
Trade Mark No. 307903 מספר סימן

Application Date 05/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: dōTERRA Holdings, LLC

Address: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah, 
84062, U.S.A.

(Utah, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils for cosmetic purposes; essential oils for 
personal use; essential oils for household purposes; 
essential oils for aromatherapy; essential oils of 
lemon; aromatics oils; non-medicated bath oils; 
blended essential oils; body oils; distilled oils for 
beauty care; natural oils for cosmetic purposes; non-
medicated oils; oils for cosmetic purposes; oils for 
toilet purposes; massage oils, not medicated; skin 
care oils [non-medicated]; soaps for personal use; 
perfume oils; all included in class 3.

שמנים אתריים למטרות קוסמטיות; שמנים אתריים לשימוש 
אישי; שמנים אתריים למטרות ביתיות; שמנים אתריים עבור 
ארומתרפיה; שמני לימון;  שמנים ארומטיים; שמני אמבט לא 
רפואיים; שמנים אתריים מעורבים; שמני גוף; שמנים מזוקקים 
לטיפול יופי; שמנים טבעיים למטרות קוסמטיות; שמנים ללא 

רפואיים; שמנים למטרות קוסמטיות; שמנים למטרות 
טואלטיקה; שמני עיסוי, לא רפואיים; שמני טיפול בעור [לא 
רפואיים]; סבונים לשימוש אישי; שמנים מבושמים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    

              

כ"ז סיון תשע"ט - 56330/06/2019



Trade Mark No. 307914 מספר סימן

Application Date 06/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable digital media; computer software in 
the field of media and art; computer programs in the 
field of media and art; downloadable software in the 
field of media and art; downloadable publications; 
downloadable application software for smart phones 
in the field of media and art; downloadable electronic 
reports; electronic applications (downloadable) in the 
field of media and art; downloadable electronic 
newspapers; downloadable electronic newsletters; 
downloadable electronic brochures; downloadable 
electronic publications; podcasts; downloadable 
publications in the nature of magazines.

מדיה דיגיטלית הניתנת להורדה; תוכנת מחשב בתחום של 
מדיה ואומנות; תוכניות מחשב בתחום של מדיה ואומנות; 
תוכנות מחשב הניתנות להורדה בתחום של מדיה ואומנות; 
פרסומים הניתנים להורדה; תוכנות יישום לטלפונים חכמים, 

הניתנות להורדה בתחום של מדיה ואומנות; דוחות אלקטרוניים 
הניתנים להורדה; תוכנות יישום אלקטרוניות הניתנות להורדה 

בתחום של מדיה ואומנות; עיתונים אלקטרוניים הניתנים 
להורדה; אגרות מידע אלקטרוניות הניתנות להורדה; חוברות 
אלקטרוניות הניתנות להורדה; פרסומים אלקטרוניים הניתנים 
להורדה; פודקאסטים; פרסומים מסוג כתבי עת הניתנים 

להורדה.                                                                         
                                                                                

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; newsletters; printed newsletters; 
newspapers; printed educational publications; 
journals; magazines; printed periodicals; stationery; 
writing instruments and implements; drawing 
instruments and implements; artists’ materials, 
easels, brushes, canvas, pens, pencils, modelling 
materials.

דברי דפוס; עלוני חדשות; עיתונים מודפסים; עיתונים; פרסומים 
חינוכיים מודפסים; עיתונים; כתבי עת; כתבי עת מודפסים; נייר 
מכתבים; מכשירי וכלי כתיבה; מכשירי וכלי שרטוט; חומרי 

אמנות, כני ציור, מכחולים, בדי קנבס, עטים, עפרונות, חומרי 
כיור.                                                                               

                                                                  

Class: 18 סוג: 18

Travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; bags; shopping bags; beach bags; handbags; 
satchels; school bags; sports bags; clutches; 
totebags; cross-body bags; bags supported by 
internal frames; holdalls; cabin bags; handsfree bags; 
top handle bags; trifold bags; drawstring bags; barrel 
bags; bumbags; bucket bags; messenger bags; sling 
bags; wristlets; knitted bags; cases; vanity cases; 
toiletry bags; cosmetic bags; valises; beauty cases; 
make-up bags; toilet bags; gent's handbags; music 
cases; card holders; briefcases; attaché bags; hat 
boxes; wallets; cases for keys; purses; luggage; 
travelling trunks; trunks; suitcases; backpacks; 
rucksacks; athletic bags; camping bags; casual bags; 
canvas bags; slings for babies; diaper bags; baby 
carriers; labels and tags for luggage; leather straps; 
shoulder straps; handbag straps; umbrellas; baby 
carriers worn on the body; beach bags; billfolds; 
business card cases; canes; cosmetic cases sold 
empty; coin purses; luggage tags; waist packs; picnic 
backpacks; portfolio cases; leather cases for 
personal organisers; leather cases and covers for 
books; leather cases for paper and printed matter; 
leather and leather-bound journals and diaries.           
                                                                                    
                                                                                    
                  

תיקי נסיעות; מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; תיקים; סלי 
קניות; תיקי חוף; תיקי יד; ילקוטים; תיקי בית ספר; תיקי 

ספורט; ארנקים ללא רצועות; תיקים בצורת שקית; תיקי צד; 
תיקים הנתמכים על ידי מסגרות פנימיות; תרמילים; תרמילים 
המיועדים לעלייה למטוס; תיקים נתלים; תיקים בעלי אחיזה 
עליונה; תיקים מתקפלים; תיקים עם שרוך הידוק; תיקים 

גליליים; תיקי מותניים [תלויים על החגורה]; תיקים בצורת דלי; 
תיקים לשליחויות; תיקי רצועה; תיקים בעלי רצועה לאחיזה 

במפרק כף היד; תיקים סרוגים; נרתיקים; תיבות איפור; תיקים 
לתמרוקים; תיקי קוסמטיקה; מזוודות; מזוודות למוצרי יופי; 

תיקי איפור; תיקים לתמרוקים; תיקי יד לגברים; תיבות מוסיקה; 
נרתיקים להחזקת כרטיסים; מזוודות למסמכים; תיקי מסמכים; 
קופסאות-כובעים; ארנקי כיס; נרתיקים למפתחות; ארנקים;  
כבודה [מזוודות]; מזוודות נסיעה; תיבות [מטען] מזוודות; תיקי 
גב; תרמילי גב; תיקים לאתלטיקה; תיקי מחנאות [לקמפינג]; 
תיקים לשימוש יומיומי; תיקים מקנבס; מנשאים לנשיאת 

תינוקות; תיקי חיתולים להחלפה; מינשאים לפעוטות; תוויות 
ותגיות למזוודות; רצועות עור; רצועות כתף; רצועות לארנקים; 
מטריות; מינשא לפעוטות המולבש על הגוף; תיקי חוף; ארנקי 

כיס; נרתיקים לכרטיסי ביקור; מקלות הליכה; קופסאות 
קוסמטיקה הנמכרות ריקות; ארנקי מטבעות; תגיות למזוודות; 
תיקי מותניים; תיקי פיקניק; תיקי מסמכים בצורת פורטפוליו; 
נרתיקי עור לארגוניות אישיות; נרתיקי עור ועטיפות לספרים; 
נרתיקי עור לנייר ודברי דפוס; עיתונים ויומנים עם כיסויי עור.

כ"ז סיון תשע"ט - 56430/06/2019



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; robes; underwear and 
undergarments; belts. 

בגדים, הנעלה, כיסויי ראש [הלבשה], חלוקי בית; דברי הלבשה 
תחתונה; חגורות.    

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotional services; 
arranging for the provision of advertising space in 
newspapers; advertising services relating to 
newspapers; providing advertising space in 
periodicals, newspapers and magazines; commercial 
trading and consumer information services; 
newspaper subscriptions; business intermediary 
services; business management and administration 
services; business introductions, namely, providing 
business information; auction house services; talent 
agency and talent management services; commercial 
and business exhibitions and trade shows; 
preparation and compilation of statistics for business; 
preparation, compilation and writing of business 
reports; preparation of expert evaluations relating to 
business matters; provision of information, advisory 
and consultancy services in respect of the aforesaid 
services.

שירותי פרסום, שיווק וקידום; שירותי ארגון לאספקת שטחי 
פרסום בעיתונים; שירותי פרסום בעיתונים; אספקת שטחי 

פרסום בכתבי עת, עיתונים ומגזינים; שירותי סחר ומידע צרכני; 
מינויים לעיתונים; שירותי תיווך עסקי; ;שירותי ניהול 

ואדמיניסטרציה של עסקים; היכרות עסקית, דהיינו, הספקת 
מידע עסקי; בתי מכירות פומביות; שירותים של סוכנות לייצוג 
וניהול טאלנטים; תערוכות מסחריות ועסקיות וירידים מסחריים; 
הכנת ואיסוף סטטיסטיקה למטרות עסקיות; הכנה וכתיבת 

דוחות עסקיים; הכנת הערכות מומחה הנוגעים לענייני עסקים; 
הספקת מידע, ייעוץ, והדרכה בנוגע לשירותים האמורים לעיל.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; video broadcasting; video, 
audio and television streaming services; streaming of 
video material on the internet; news agency services; 
providing on-line electronic bulletin board services 
and chat rooms; message boards; provision of 
information, advisory and consultancy services in 
respect of the aforesaid services.

שירותי שידור; שידור וידאו; שירותי הזרמה של תכני וידיאו, 
אודיו וטלוויזיה; הזרמה של חומר וידאו באינטרנט; שירותי 
סוכנויות ידיעות; מתן שירותי לוחות מודעות אלקטרוניים 

מקוונים וחדרי שיחה מקוונים; לוחות מודעות להעברת הודעות; 
הספקת מידע, שירותי ייעוץ והדרכה בנוגע לשירותים האמורים 
לעיל.                                                                             
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment, educational and cultural services; 
publishing services; ghostwriting services; publishing 
and reporting in the field of media and art; publication 
of newspapers; online publication of electronic 
newspapers; publication of newspapers, periodicals, 
catalogues and brochures; publication of newspapers 
accessible via a global computer network; multimedia 
publishing of newspapers; multimedia publishing of 
magazines, journals and newspapers; electronic 
publication in the field of media and art; news 
reporting; providing on line electronic publications not 
downloadable; publication of printed matter; 
publication of educational printed matter; publication 
of electronic newspapers accessible via a global 
computer network; providing online videos (non-
downloadable); providing non- downloadable 
electronic publications from a global computer 
network or the Internet; educational and instruction 
services; educational and instruction services relating 
to art, history, business; publishing of reviews; 
organisation of educational events; organising events 
for cultural purposes; publication of calendars of 
events; arranging and conducting of educational 
events; providing electronic publications; providing 
online electronic publications; cultural activities; 
information about entertainment and entertainment 
events provided via online networks and the internet; 
arranging and conducting of entertainment and 
cultural events; conducting workshops and seminars; 
booking agency and ticketing agency services; 
booking of seats and tickets for events; text editing; 
research for writing (non-publicity, non-advertising) in 
the field of media and art; script, song, blog, book, 
article, screenplay and speech writing and writing of 
artistic works; custom writing for others (non-
publicity, non-advertising); film and audio editing; 
selection and compilation of audio, video, text and 
images namely curating content for online 
publications; arranging and conducting colloquiums, 
exhibitions, concerts, entertainment events, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, 
festivals, fairs,

שירותי בידור, חינוך ותרבות; שירותי הוצאה לאור; שירותי 
סופרי צללים; פרסומים ודיווחים בתחום של מדיה ואומנות; 

הוצאה לאור של עתונים; פרסום מקוון של עיתונים אלקטרוניים; 
הוצאה לאור של עיתונים, כתבי עת, קטלוגים וחוברות; פרסום 
עיתונים נגישים דרך רשת מחשוב גלובלית; הוצאה לאור של 

עיתונים במולטימדיה; פרסום מולטימדיה של מגזינים, כתבי עת 
ועיתונים; פרסום אלקטרוני בתחום של מדיה ואומנות; דיווחי 
חדשות; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים, לא להורדה; 
הוצאה לאור של חומר מודפס; הוצאה לאור של חומר חינוכי 
מודפס; פרסום עיתונים אלקטרוניים נגישים דרך רשת מחשוב 
גלובלית; אספקת קטעי וידאו מקוונים שאינם ניתנים להורדה; 
אספקת פרסומים אלקטרוניים, שאינם ניתנים להורדה, מרשת 
מחשבים גלובלית או מהאינטרנט; שירותי חינוך והדרכה; 

שירותי חינוך והוראה בתחומי האמנות, ההיסטוריה והעסקים; 
הוצאה לאור של כתבי ביקורת; ארגון אירועי חינוך; ארגון 
אירועים למטרות תרבות; פרסום לוחות שנה של אירועים; 

ארגון ועריכת אירועים חינוכיים; הספקת פרסומים אלקטרוניים; 
אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; פעילויות תרבותיות; 
הספקת מידע על בידור ואירועי בידור דרך רשתות מקוונות 

והאינטרנט; ארגון ועריכת אירועי בידור ותרבות; עריכת סדנאות 
וסמינרים; שירותי הזמנות והזמנת כרטיסים דרך סוכנות; 
הזמנת מושבים וכרטיסים לאירועים; עריכה של טקסטים; 
מחקרים למטרות כתיבה ]שלא לצרכי פרסום או פרסומות[; 
כתיבת סקריפטים, שירים, בלוגים, ספרים, כתבות, תסריטים 
ונאומים וכתיבה של יצירות אמנות; ; שירותי כתיבה בהתאמה 

אישית
למטרות שאינן פרסום; עריכת סרטים ושמע; בחירה ואיסוף של 
אודיו [שמע] וידאו, טקסטים ותמונות, דהיינו אוצרות תוכן לצרכי 
פרסום מקוון; ארגון וניהול קולוקיומים, תערוכות, קונצרטים, 
אירועי בידור, כנסים, קונגרסים, סמינרים, סימפוזיונים, 

פסטיבלים, ירידים, הופעות וסדנאות; הספקת מידע, ייעוץ, 
והדרכה בנוגע לשירותים האמורים לעיל.                               
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Class: 42 סוג: 42

Providing, running, managing and maintaining online 
or networked platforms for e-commerce; providing, 
running, managing and maintaining an online or 
networked business service aggregator website; 
computerised data storage; secure data storage; 
providing, running, managing and maintaining and 
online or networked platform for ordering, reserving 
and booking third party products or third party 
services; technical writing; software as a service 
services in the field of media and art ; platform as a 
service services in the field of media and art ; hosting 
on-line web facilities as websites and mobile sites for 
others for managing and sharing online content; 
providing search engines for obtaining data via 
communications networks; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for 
organizing and conducting meetings, events and 
interactive discussions via communication networks; 
application service provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; 
application service provider (ASP) namely software 
to enable or facilitate the uploading, downloading, 
streaming, posting, displaying, blogging, linking, 
sharing or otherwise providing electronic text and 
media or information over 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; 
computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined or specified information 
in the nature of personal profiles, audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
creating and maintaining websites, blogs, online 
communities; consumer product and דservice testing 
and consultation in the field of media and art; 
research services; product research; storage, 
analysis and retrieval of digital information and data; 
design of formats for television, video, internet-based 
and audio-visual media; set design services; 
computerised information storage; providing 
information from searchable indexes and databases 
of information, including text, electronic documents, 
databases, graphics and audio visual information, on 
computer and communication networks namely, 
provision of search engines for the Internet; provision 
of information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned services.

אספקה, הפעלת, ניהול ותחזוקה של פלטפורמות מקוונות או 
רשת עבור מסחר אלקטרוני; אספקה, הפעלה, ניהול ותחזוקה 
של אתר מקוון שירות עסקים או רשת; אחסון נתונים ממוחשב; 
אחסון נתונים מאובטח; אספקה, הפעלת, ניהול ותחזוקה של 
פלטפורמות מקוונות או רשת עבור הזמנת מוצרים צדדים 
שלישיים או שירותים של צדדים שלישיים; כתיבה טכנית; 

תוכנה כשירות בתחום של מדיה ואומנות; פלטפורמה תוכנת 
כשירות בתחום של מדיה ואומנות; אירוח אתרים מקוונים כמו 
אתרי אינטרנט ואתרים לניידים עבור אחרים לניהול ושיתוף 

תוכן מקוון; מתן מנועי חיפוש לקבלת נתונים באמצעות רשתות 
תקשורת; שירותי מחשוב, דהיינו, אירוח מתקנים אלקטרוניים 

לאחרים לצורך ארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים 
אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; שירותי ספק 

שירותי יישומים (איי.אס.פי), דהיינו, אירוח יישומי מחשב של 
אחרים; שירותי ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) דהיינו, תוכנה 
המאפשרת העלאה, הורדה, הזרמה, פרסום, הצגה, בלוגים, 
קישור, שיתוף או מתן טקסט אלקטרוני ומדיה או מידע על 
רשתות תקשורת; מתן שימוש זמני ביישומי תוכנה שאינם 
ניתנים להורדה עבור רשתות חברתיות, יצירת קהילה 

וירטואלית והעברת תמונות אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, 
גרפיקה ונתונים; שירותי מחשב בטבע של דפי אינטרנט 

מותאמים אישית הכוללים מידע המוגדר על ידי המשתמש או 
מידע מסוים אופי של פרופילים אישיים, אודיו, וידאו, תמונות, 
טקסט, גרפיקה ונתונים; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט, 
בלוגים, קהילות מקוונות; בדיקה של וייעוץ בנוגע למוצרים 

והשירותים הניתנים לצרכן בתחום של מדיה ואומנות; שירותי 
מחקר; מחקר מוצר; אחסון, ניתוח ואחזור של מידע ונתונים 
דיגיטליים; עיצוב של פורמטים עבור טלוויזיה, וידאו, אינטרנט 
מבוססי מדיה אודיו ויזואלית; שירותי עיצוב; אחסון מידע 

ממוחשב; מתן מידע ממדדי חיפוש ומאגרי מידע, כולל טקסט, 
מסמכים אלקטרוניים, מאגרי מידע, גרפיקה ומידע קול חזותי, 
ברשתות מחשבים ותקשורת, דהיינו, אספקת מנועי חיפוש 
לאינטרנט, אספקת מידע, ייעוץ וייעוץ ביחס לשירותים 

האמורים.                                                                       
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 Owners

Name: The Art Newspaper SA

Address: Viale S. Franscini 1, 6900, Lugano, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 56830/06/2019



ROOPALEE

Trade Mark No. 307933 מספר סימן

Application Date 07/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chaman Lal Setia Exports Ltd

Address: L-281, Model Town, Karnal, Haryana, 132001, 
India

Company incorporated under the laws of India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.
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INGERSOLL RAND

Trade Mark No. 307951 מספר סימן

Application Date 08/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and accessories, namely, shovels, 
scrapers, brooms, rakes, posthole diggers, saw 
blades, augers, bits, boring jigs, boring bits, metal 
templates, tools comprising rods and supports for 
assembling locks, and mortising tools for forming 
recesses; tool kits comprised of scalers and their 
accessories, tool kits comprised of impact wrenches, 
hammers and anvils, tool kits for the care, repair and 
maintenance of air tools, impact wrenches, grinders , 
shovels, scrapers, brooms, rakes, posthole diggers, 
saw blades, augers, bits and tool kits, boring jigs, and 
boring bits, tool kits for use with air tools comprised 
of air hoses, blow guns, couplers , connectors, plugs, 
plug connectors, thread seal tape, dual head tire 
chucks, tire gauges, nozzles and inflation needles, 
tool kits for blow guns comprised of safety nozzles, 
extension nozzles, rubber tips, tapered inflation 
nozzles and inflation needles, tool kits comprised of 
Impact tools, Ratchets, and a socket set, tool kits 
comprised of socket sets, tool kits for surface 
preparation comprised of burrs, points, backing pads, 
sanding discs, and surface conditioning discs.

כלים ואביזרים ידניים, דהיינו, אתים, מגרדים, מטאטאים, 
מגרפות, מחפרונים לקידוח בורות צרים, להבי מסור, מקדחים, 
מֶלְקָחַיִם חֲלּולִים, מַקְּבֵעַ מְכַּוֵן קידוח חורים, מֶלְקָחַיִם חֲלּולִים 
לקידוח חורים, תבניות מתכת, כלים הכוללים מוטות ותומכים 
להרכבת מנעולים, כלי חירור לקידוח גומחות; ערכות כלים 

המורכבות ממכפילי תדרים ואביזריהם, ערכות כלים המורכבות 
מפתחות לחץ, פטישים וסדנים, ערכות כלים לטיפול, תיקון 
ותחזוקה של כלי אוויר, מפתחות לחץ, משחזות, אתים, 

מגרדים, מטאטאים, מגרפות, מחפרונים לקידוח בורות צרים, 
להבי מסור, מקדחים, מֶלְקָחַיִם חֲלּולִים וערכות כלים, מַקְּבֵעַ 

מְכַּוֵן קידוח חורים ומֶלְקָחַיִם חֲלּולִים לקידוח חורים, ערכות כלים 
לשימוש עם כלי אוויר המורכבות מצינורות אוויר, מפוחי אוויר, 
מצמדים, מחברים, פלאגים, מחברי פלאגים, סרט טפלון, ידית 
ניפוח כולל חיבור אויר מהיר לצמיגים, מד צמיג, נחיריים ומחטי 
ניפוח, ערכות כלים למפוחי אוויר המורכבים נחירי בטיחות, 

נחירי הארכה, קצוות גומי, נחירי ניפוח שנעשים צרים 
בהדרגתיות ומחטי ניפוח, ערכות כלים המורכבים מכלי 
אימפקט, ראצ'טים, וסט שקעים, ערכות כלים המורכבים 
מערכות שקעים, ערכות כלים להכנת הקרקע המורכבות 

מקליפה קשה, נקודות, רפידות גיבוי, דיסקי ליטוש, ומשטחי 
דיסק;     

                                                   

Class: 9 סוג: 9

Microprocessor controllers for controlling and 
monitoring operational functions of an air 
compressor; respirators other than for artificial 
respiration; computerized inspection and control unit 
for threaded fastener tightening applications and user 
manuals sold therewith, as a unit; mechanical, 
electrical and pneumatic controls for heating, 
ventilating and air conditioning equipment, electrical 
and electronic controls for controlling the charge in 
refrigeration systems; electrical storage batteries; 
replacement parts for the foregoing.

מבקר מיקרופרוססור לצורך בקרה וניטור של פונקציות 
תפעוליות של מדחס אוויר; מנשימים מלבד עבור הנשמה 
מלאכותית; יחידות בדיקה ובקרה ממוחשבות עבור יישומי 

הידוק מהדקים מושחלים ומדריכים למשתמש הנמכרים עמם, 
כיחידה אחת; בקרים מכניים, חשמליים ופניאומטיים עבור ציוד 
חימום, אוורור ומיזוג אוויר, בקרים חשמליים ואלקטרוניים עבור 
שליטה בטעינה של מערכות קירור; סוללות אחסון חשמליות; 
חלקי חילוף לכל האמור לעיל.                                              
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Class: 11 סוג: 11

Environmental control apparatus; namely refrigerated 
compressed air dryers for industrial, commercial, 
petroleum, automotive, pharmaceutical, food, 
chemical and wood processing purposes; Heating, 
ventilating and air conditioning apparatus; heat 
exchangers, not parts of machines; installations and 
apparatus, all for heating, humidifying, cooling and 
drying; installations and apparatus, all for 
refrigerating and ventilating; Component parts for 
water chillers sold as an integral part of air 
conditioning systems, namely, sound attenuation 
devices; boilers, not for machines; and heating units 
for use therewith; furnaces, not for experimental 
purposes; burners, other than perfume burners; air 
filters, not being parts of engines, motors or 
machines or for scientific purposes; air-receivers, 
intercoolers, aftercoolers, air-reheaters; fluid, air and 
water heaters and chillers for all domestic, 
commercial and industrial use; air delivery and air 
handling apparatus, all for cooling, heating and 
ventilating domestic commercial and industrial 
buildings and for use in industrial processes; air 
inductor apparatus, filters, humidifiers, ventilators, 
diffusers, blenders and convectors; terminal air 
devices; variable air volume apparatus; refrigerant 
condensers; evaporators; refrigerant compressors; 
absorbers; condensing units; fan coil apparatus; fans 
and blowers; air conditioners and heat pumps, heat 
exchangers for use in heat transfer for industrial and 
commercial uses; parts, installations and apparatus, 
all air conditioning, refrigerating, ventilating, air 
purifying; installations and apparatus, all for heating, 
cooling, air filtering, air humidifying, air blending, air 
diffusing and for air distributing; evaporating 
apparatus; gas, oil and synthetic fuel burners; heat 
pumps, heat exchangers and heat recovery units, 
none being parts of machines; task lights; regulating 
apparatus for the aforesaid goods and fans, fittings, 
parts and controls for all of the aforesaid goods.

התקני בקרה אקלים; דהיינו מייבשי אוויר דחוס ע"י קירור 
לשימוש תעשייתי, מסחרי, פטרוליום, של מכונית, תרופותי, 
אוכל, כימי ועיבוד עצים; התקני חימום, אוורור ומיזוג אוויר; 
ממירי חום, לא חלקים של מכונות; התקנות והתקנים, כולם 
עבור חימום, ליחוח, קירור וייבוש; התקנות והתקנים, כולם 
עבור קירור ואוורור; חלקי חילוף עבור מצנני מים הנמכרים 

כחלק בלתי נפרד ממערכות מיזוג אוויר, דהיינו, מכשירי נִחּות 
קול; דוודים, לא למכונות; ויחידות חימום לשימוש עימם; 

תנורים, לא למטרות ניסויים; מבערים, מלבד מבערי בישום; 
מסנני אוויר, אשר הינם מחלקי מנוע, מוטורים או מכונות או 
למטרות מדעיות; מקלטי אוויר, מצנני ביניים, אפטר קולר, 
מחממי אוויר; מחממי ומצנני נוזל, אוויר ומים לשימוש ביתי, 
מסחרי ותעשייתי; התקני העברת אוויר וטיפול באוויר, כולם 
לקירור, חימום ואוורור למבנים ביתיים מסחריים ותעשייתיים 
ושימוש בהליכים תעשייתיים; התקני אינדוקטור אוויר, מסננים, 
מלחלחים, מאווררים, מפזרים, בלנדרים וקונוקטורים; התקני 

אוויר מסוף; מנגנוני נפח אוויר משתנים; קונדנסרי קירור; מאייד; 
מדחסי קירור; קולטים; יחידות עיבוי; התקני מפוחי נחשון; 

מאווררים ומפוחים; מזגנים ומשאבות חום, ממירי חום לשימוש 
בהעברת חום עבור שימושים תעשייתיים ומסחריים; חלקים, 
התקנות והתקנים, כולם למיזוג אוויר, קירור, אוורור, טיהור 

אוויר; התקנות והתקנים, כולם עבור חימום, קירור, סינון אוויר, 
ליחוח אוויר, ערבוב אוויר, פיזור אוויר והפצת אוויר; התקני 
אידוי; מבערי גז, שמן ודלק מלאכותי; משאבות חום, ממירי 
חום, ויחידות התאוששות חום, שאף אחד מהם אינו חלק 
ממכונות; אורות משימה; התקני רגולציה לסחורות כאמור 
ומאווררים, אביזרים, חלקים ויחידות שליטה לכל הסחורות 

כאמור.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 42 סוג: 42

Technical services, namely, consultation regarding 
and design of compressors, rock drills, pulp 
processing machinery, road construction and earth 
working machinery and hydraulic cutting machinery 
to the order and/or specification of others; technical 
consultation in the field of design of compressors, 
rock drills, pulp processing machinery, road 
construction and earth working machinery and 
hydraulic cutting machinery; engineering consulting 
services and technical consultation in the field of 
materials handling equipment; Chemical and 
metallurgical analysis of heating and air conditioning 
equipment; analyzing the heating and air conditioning 
requirements of others by means of a computer; and 
consulting services in the field of heating and air 
conditioning requirements.

שירותים טכניים, דהיינו, ייעוץ ועיצוב בנוגע למדחסים, מקדחות 
סלעים, מכונות לעיבוד עיסה, סלילת כבישים ומכונות לעבודות 

אדמה ומכונות חיתוך הידראולי המיועד להזמנה ו/או 
ספציפיקציה של אחרים; ייעוץ טכני בתחום העיצוב של 

מדחסים, מקדחי סלעים, מכונות לעיבוד עיסה, סלילת כבישים 
ומכונות לעבודות אדמה ומכונות חיתוך הידראולי; שירותי ייעוץ 
הנדסי וייעוץ טכני בתחום ציוד לטיפול בחומרים; בדיקות כימיות 

ומטלורגיות של ציוד חימום ומיזוג אוויר; בדיקה של צרכי 
החימום ומיזוג האוויר של אחרים באמצעות מחשב; ושירותי 

ייעוץ בתחום צרכי החימום ומיזוג האויר.                               
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Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7
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Machines and machine tools; namely, stationary and 
portable air and gas compressors; refrigerant 
compressors and controls and parts therefor; rotary, 
portable, mobile and stationary drills and drilling rigs 
for above and below ground use; pneumatic and 
electric tools; namely, pneumatic, hydraulic and 
electric hoists, winches and trolleys; manual hoists, 
ratchet pullers and trolleys; balancers; air powered 
starter motors, not for land vehicles; motors, engines 
and starters, not for land vehicles; road construction 
and earth working machinery; namely, machines for 
placement of paving material such as asphalt and 
asphalt emulsions on traffic bearing services such as 
roadways, runways including airport runways, 
walkways and parking area; milling machines for 
removing bituminous asphalt layers, both hot rolled 
and mastic-applied and for removing concrete; 
vibratory and static compactors for earth gravel, 
asphalt and concrete; walk behind compaction 
equipment, namely, vibratory plates, upright rammers 
and double drum compactors; rock-drilling 
equipment, namely, rock drills and drill steels; 
mountings and pneumatic mountings for rock drills; 
self-contained and self-propelled mobile quarrying 
machines; coal drills, coal cutters and loaders; pile-
drivers; assembly-line systems, machinery and 
equipment, namely, assembly lines for building 
engines, transmissions, differentials and final car 
assembly; testing systems machines used to test 
products; namely, engines and transmissions under 
hot and cold conditions; fastener tightening systems 
machines used to tighten threaded fasteners; pulp, 
environmental and industrial process machines; 
namely, screening devices, filters, pressure knotters, 
fluffers, barking drums, vessel dischargers, 
dewatering equipment including gravity, vacuum and 
pressure filters, mixers, fibrilizers, digesters, presses, 
filter presses, pulpers, centrifuges, separators, 
agitators, washers, pumps for liquid and liquid-solid 
mixture and gas-solid and gas liquid reactors and 
contactors; high pressure liquid intensifiers and 
hydraulic cutting machines and nozzles for cutting 
machines; portable generators; portable light towers; 
air powered starter motors for airplanes and boats; 
pneumatic starters for gas and air turbines; vacuum 
pumps centrifugal pumps, reciprocating pumps, 
sinking-pumps, marine pumps; fluid handling 
equipment for use in the chemical, manufacturing, 
energy, pharmaceutical and mining industries; 
diaphragm pumps, piston pumps, pneumatic driven 
pumps, hydraulic driven pumps; air line regulators; 
lubricators for pneumatic devices; apparatus for 
recovering gas vapors; air and gas blowers; tools, 
namely, electric and pneumatic saws, grinders, 
buffers, angle grinders, polishers, assembly 
machines, core drills, sanders, wire brushes, screw 
drivers, nut runners, drills, wrenches, torque 
wrenches, impact wrenches, wire wrappers, screw 
drivers, and saw blades; rivet-sets and retainers 
therefor, jam-riveters, rivet fasteners; steam jet 
ejectors; steam turbines, turbo-compressors, turbo-
blowers, turbo-exhausters, reciprocating 
compressors; gas-boosters, gas-expanders, 
gasoline-extraction compressors, regulating devices 
for compressors, valves for compressors; , and 
structural parts for all the aforesaid goods.

מכונות וכלי מכונה; דהיינו, מדחסים המופעלים באמצעות אוויר 
וגז נייחים וניידים; מדחסי קירור ובקרים וחלקים בעבורם; 

מקדחים ומתקני קידוח מסתובבים, ניידים, מיטלטלים ונייחים 
לשימוש מעל ומתחת לקרקע; כלים פניאומטיים וחשמליים; 
דהיינו, מנופים, כננות וחשמליות פניאומטיים, הידראוליים 
וחשמליים; מנופים ידניים, מושכי ראטצ'טים וחשמליות; 

מאזנים; מתנע מנועים המופעל באמצעות אוויר, לא עבור כלי 
רכב יבשתיים; מוטורים, מנועים ומתנעים, לא לרכב יבשתיים; 
מכונות לסלילת כבישים ולעבודות אדמה; דהיינו, מכונות 

למיקום של חומרי ריצוף כגון אספלט ותחליבי אספלט על דרכי 
שירות לתנועה כגון כבישים, מסלולים כולל מסלולים בשדה 
תעופה, שבילים ואזורי חניה; מכונות כרסום להסרת שכבות 
אספלט ביטומיני, שהונחו ע"י גלגול בחום ומסטיק, ולהסרת 
בטון; מכבשים רוטטים וסטטיים עבור צרורות אדמה, אספלט 
ובטון; ציוד דחיסה שהולכים מאחוריו, דהיינו, מכבשים בעלי 
לוחות רטט, הלמן זקופה ותוף כפולים; ציוד קידוח סלעים, 

דהיינו, מקדחות סלעים ומקדחי פלדה; כנים וכנים פניאומטיים 
למקדחות סלעים; מכונות חציבה ניידות ששולטות בעצמן 

ובעלות הנעה עצמית; מקדחי פחם, סכיני חיתוך ומעמיסי פחם; 
התקן להעמסת ערימות; מערכות, מכונות וציוד לפס ייצור, 
דהיינו, פס ייצור עבור בניית מנועים, שידורים, דיפרנציאלים 
ופסי ייצור סופיים של רכבים; מכונות מערכות לבדיקות 

המשמשות לבדיקת מוצרים; דהיינו, מנועים ותמסורת בתנאים 
חמים וקרים; מערכות מכונות הידוק מהדקים המשמשות 
להידוק מהדקים מושחלים; עיסה, מכונות לעיבוד סביבתי 

ותעשייתי; דהיינו, מכשירי סינון, מסננים, מכבשי לחץ, מכשירי 
מיצוב, תופים להסרת קליפת העץ, כלים לפריקה מכלי שיט, 
ציוד לריקון נוזלים, כולל מסנני כוח המשיכה, מסנני ואקום 

ולחץ, מערבלים, מכשירי פיברילציה, מכשירי עיכול, דחסנים, 
דחסני סינון, מכשירים להכנת עיסה, צנטריפוגות, מכשירי 

הפרדה, מכשירי הנעה, דיסקיות נעילה, משאבות עבור נוזלים 
ותערובת נוזל-מוצק ומגובי ומגעוני גז-מוצק וגז-נוזל.; מחזקי 
נוזל בלחץ גבוה ומכונות חיתוך הידראוליות ונחיריים למכונות 
חיתוך; גנרטורים ניידים; עמודי תאורה ניידים; מתנע מוטורי 
מונע בעזרת אוויר למטוסים ולסירות; מתנעים ּפנֵאֹומָטִיים 

לטורבינות גז ואוויר; משאבות ואקום משאבות צנטריפוגליות, 
מַׁשְאֵבַת-נַעְנָד, משאבות ׁשִּקּועַ, משאבות ימיות; ציוד לטיפול 
בנוזלים לשימוש בתעשיות כימיות, ייצור, אנרגיה, תרופות 

וכרייה; משאבות דיאפרגמה, משאבות בוכנה, משאבות מונעות 
פנאומטית, משאבות מונעות הדראולית; וסתי קו אוויר, חומרי 
סיכה עבור מכשירים פנאומטיים; התקן עבור החזרה של אדי 
גזים; מפוחי אוויר וגז; כלים, דהיינו, מסורים, משחזות, בופרים, 

משחזת זווית, טַבְלַת לִּטּוׁש, מכונות מכלל, מקדחי גרעין, 
מכונות ליטוש, מברשת בעלת זיפי מתכת המשמשת כמכשיר 

ניקוי ידני, מברגים, מכשיר כח המשמש לחיבור חלקים, 
מקדחות, מברגים, מפתח ברגים, יָדִית ּתֶקַע מֹודֶדֶת ּפִּתּול, חוט 

ליפוף, מברגים, ולהבי מסורים; סט מסמרות ומיקבעים 
בעבורם, מכונת סמרור דחיסה, מהדקי מסמרת; מפליט סילון 
קיטור; טורבינות קיטור, מדחסי טורבו, מפוחי טורבו, מפלט 
טורבו, מדחסים בוכנה; מגבהי גז, מרחבי גז, מדחסי הוצאת 

בנזין, התקני ויסות עבור מדחסים, שסתומים עבור מדחסים; וכן 
חלקי מבנה עבור כל הסחורות הנ"ל.                                    
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Class: 8 סוג: 8

Hand tools and accessories, namely, shovels, 
scrapers, brooms, rakes, posthole diggers, saw 
blades, augers, bits, boring jigs, boring bits, metal 
templates, tools comprising rods and supports for 
assembling locks, and mortising tools for forming 
recesses; tool kits comprised of scalers and their 
accessories, tool kits comprised of impact wrenches, 
hammers and anvils, tool kits for the care, repair and 
maintenance of air tools, impact wrenches, grinders , 
shovels, scrapers, brooms, rakes, posthole diggers, 
saw blades, augers, bits and tool kits, boring jigs, and 
boring bits, tool kits for use with air tools comprised 
of air hoses, blow guns, couplers , connectors, plugs, 
plug connectors, thread seal tape, dual head tire 
chucks, tire gauges, nozzles and inflation needles, 
tool kits for blow guns comprised of safety nozzles, 
extension nozzles, rubber tips, tapered inflation 
nozzles and inflation needles, tool kits comprised of 
Impact tools, Ratchets, and a socket set, tool kits 
comprised of socket sets, tool kits for surface 
preparation comprised of burrs, points, backing pads, 
sanding discs, and surface conditioning discs.

כלים ואביזרים ידניים, דהיינו, אתים, מגרדים, מטאטאים, 
מגרפות, מחפרונים לקידוח בורות צרים, להבי מסור, מקדחים, 
מֶלְקָחַיִם חֲלּולִים, מַקְּבֵעַ מְכַּוֵן קידוח חורים, מֶלְקָחַיִם חֲלּולִים 
לקידוח חורים, תבניות מתכת, כלים הכוללים מוטות ותומכים 
להרכבת מנעולים, כלי חירור לקידוח גומחות; ערכות כלים 

המורכבות ממכפילי תדרים ואביזריהם, ערכות כלים המורכבות 
מפתחות לחץ, פטישים וסדנים, ערכות כלים לטיפול, תיקון 
ותחזוקה של כלי אוויר, מפתחות לחץ, משחזות, אתים, 

מגרדים, מטאטאים, מגרפות, מחפרונים לקידוח בורות צרים, 
להבי מסור, מקדחים, מֶלְקָחַיִם חֲלּולִים וערכות כלים, מַקְּבֵעַ 

מְכַּוֵן קידוח חורים ומֶלְקָחַיִם חֲלּולִים לקידוח חורים, ערכות כלים 
לשימוש עם כלי אוויר המורכבות מצינורות אוויר, מפוחי אוויר, 
מצמדים, מחברים, פלאגים, מחברי פלאגים, סרט טפלון, ידית 
ניפוח כולל חיבור אויר מהיר לצמיגים, מד צמיג, נחיריים ומחטי 
ניפוח, ערכות כלים למפוחי אוויר המורכבים נחירי בטיחות, 

נחירי הארכה, קצוות גומי, נחירי ניפוח שנעשים צרים 
בהדרגתיות ומחטי ניפוח, ערכות כלים המורכבים מכלי 
אימפקט, ראצ'טים, וסט שקעים, ערכות כלים המורכבים 
מערכות שקעים, ערכות כלים להכנת הקרקע המורכבות 

מקליפה קשה, נקודות, רפידות גיבוי, דיסקי ליטוש, ומשטחי 
דיסק.                                                                   

Class: 9 סוג: 9

microprocessor controllers for controlling and 
monitoring operational functions of an air 
compressor; respirators other than for artificial 
respiration; computerized inspection and control unit 
for threaded fastener tightening applications and user 
manuals sold therewith, as a unit; mechanical, 
electrical and pneumatic controls for heating, 
ventilating and air conditioning equipment, electrical 
and electronic controls for
controlling the charge in refrigeration systems; 
electrical storage batteries; replacement parts for the 
foregoing.

מבקר מיקרופרוססור לצורך בקרה וניטור של פונקציות 
תפעוליות של מדחס אוויר; מנשימים מלבד עבור הנשמה 
מלאכותית; יחידות בדיקה ובקרה ממוחשבות עבור יישומי 

הידוק מהדקים מושחלים ומדריכים למשתמש הנמכרים עמם, 
כיחידה אחת; בקרים מכניים, חשמליים ופניאומטיים עבור ציוד 
חימום, אוורור ומיזוג אוויר, בקרים חשמליים ואלקטרוניים עבור 
שליטה בטעינה של מערכות קירור; סוללות אחסון חשמליות; 

חלקי חילוף לכל האמור לעיל.   
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Class: 11 סוג: 11

Environmental control apparatus; namely refrigerated 
compressed air dryers for industrial, commercial, 
petroleum, automotive, pharmaceutical, food, 
chemical and wood processing purposes; heating, 
ventilating and air conditioning apparatus; heat 
exchangers, not parts of machines; installations and 
apparatus, all for heating, humidifying, cooling and 
drying; installations and apparatus, all for 
refrigerating and ventilating; component parts for 
water chillers sold as an integral part of air 
conditioning systems, namely, sound attenuation 
devices; boilers, not for machines; and heating units 
for use therewith; furnaces, not for experimental 
purposes; burners, other than perfume burners; air 
filters, not being parts of engines, motors or 
machines or for scientific purposes; air-receivers, 
intercoolers, aftercoolers, air-reheaters; fluid, air and 
water heaters and chillers for all domestic, 
commercial and industrial use; air delivery and air 
handling apparatus, all for cooling, heating and 
ventilating domestic commercial and industrial 
buildings and for use in industrial processes; air 
inductor apparatus, filters, humidifiers, ventilators, 
diffusers, blenders and convectors; terminal air 
devices; variable air volume apparatus; refrigerant 
condensers; evaporators; refrigerant compressors; 
absorbers; condensing units; fan coil apparatus; fans 
and blowers; air conditioners and heat pumps, heat 
exchangers for use in heat transfer for industrial and 
commercial uses; parts, installations and apparatus, 
all air conditioning, refrigerating, ventilating, air 
purifying; installations and apparatus, all for heating, 
cooling, air filtering, air humidifying, air blending, air 
diffusing and for air distributing; evaporating 
apparatus; gas, oil and synthetic fuel burners; heat 
pumps, heat exchangers and heat recovery units, 
none being parts of machines; task lights; regulating 
apparatus for the aforesaid goods and fans, fittings, 
parts and controls for all of the aforesaid goods.

התקני בקרה אקלים; דהיינו מייבשי אוויר דחוס ע"י קירור 
לשימוש תעשייתי, מסחרי, פטרוליום, של מכונית, תרופותי, 
אוכל, כימי ועיבוד עצים; התקני חימום, אוורור ומיזוג אוויר; 
ממירי חום, לא חלקים של מכונות; התקנות והתקנים, כולם 
עבור חימום, ליחוח, קירור וייבוש; התקנות והתקנים, כולם 
עבור קירור ואוורור; חלקי חילוף עבור מצנני מים הנמכרים 

כחלק בלתי נפרד ממערכות מיזוג אוויר, דהיינו, מכשירי נִחּות 
קול; דוודים, לא למכונות; ויחידות חימום לשימוש עימם; 

תנורים, לא למטרות ניסויים; מבערים, מלבד מבערי בישום; 
מסנני אוויר, אשר הינם מחלקי מנוע, מוטורים או מכונות או 
למטרות מדעיות; מקלטי אוויר, מצנני ביניים, אפטר קולר, 
מחממי אוויר; מחממי ומצנני נוזל, אוויר ומים לשימוש ביתי, 
מסחרי ותעשייתי; התקני העברת אוויר וטיפול באוויר, כולם 
לקירור, חימום ואוורור למבנים ביתיים מסחריים ותעשייתיים 
ושימוש בהליכים תעשייתיים; התקני אינדוקטור אוויר, מסננים, 
מלחלחים, מאווררים, מפזרים, בלנדרים וקונוקטורים; התקני 

אוויר מסוף; מנגנוני נפח אוויר משתנים; קונדנסרי קירור; מאייד; 
מדחסי קירור; קולטים; יחידות עיבוי; התקני מפוחי נחשון; 

מאווררים ומפוחים; מזגנים ומשאבות חום, ממירי חום לשימוש 
בהעברת חום עבור שימושים תעשייתיים ומסחריים; חלקים, 
התקנות והתקנים, כולם למיזוג אוויר, קירור, אוורור, טיהור 

אוויר; התקנות והתקנים, כולם עבור חימום, קירור, סינון אוויר, 
ליחוח אוויר, ערבוב אוויר, פיזור אוויר והפצת אוויר; התקני 
אידוי; מבערי גז, שמן ודלק מלאכותי; משאבות חום, ממירי 
חום, ויחידות התאוששות חום, שאף אחד מהם אינו חלק 
ממכונות; אורות משימה; התקני רגולציה לסחורות כאמור 
ומאווררים, אביזרים, חלקים ויחידות שליטה לכל הסחורות 

כאמור.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 42 סוג: 42

Technical services, namely, consultation regarding 
and design of compressors, rock drills, pulp 
processing machinery, road construction and earth 
working machinery and hydraulic cutting machinery 
to the order and/or specification of others; technical 
consultation in the field of design of compressors, 
rock drills, pulp processing machinery, road 
construction and earth working machinery and 
hydraulic cutting machinery; engineering consulting 
services and technical consultation in the field of 
materials handling equipment; Chemical and 
metallurgical analysis of heating and air conditioning 
equipment; analyzing the heating and air conditioning 
requirements of others by means of a computer; and 
consulting services in the field of heating and air 
conditioning requirements.

שירותים טכניים, דהיינו, ייעוץ ועיצוב בנוגע למדחסים, מקדחות 
סלעים, מכונות לעיבוד עיסה, סלילת כבישים ומכונות לעבודות 

אדמה ומכונות חיתוך הידראולי המיועד להזמנה ו/או 
ספציפיקציה של אחרים; ייעוץ טכני בתחום העיצוב של 

מדחסים, מקדחי סלעים, מכונות לעיבוד עיסה, סלילת כבישים 
ומכונות לעבודות אדמה ומכונות חיתוך הידראולי; שירותי ייעוץ 
הנדסי וייעוץ טכני בתחום ציוד לטיפול בחומרים; בדיקות כימיות 

ומטלורגיות של ציוד חימום ומיזוג אוויר; בדיקה של צרכי 
החימום ומיזוג האוויר של אחרים באמצעות מחשב; ושירותי 

ייעוץ בתחום צרכי החימום ומיזוג האויר.                               
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 Owners

Name: Ingersoll-Rand Company

Address: 800-D Beaty Street, Davidson, North Carolina, 
28036, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 57730/06/2019



Trade Mark No. 307953 מספר סימן

Application Date 08/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Scott Technologies, Inc.

Address: 4320 Goldmine Road, Monroe, North Carolina, 
28110, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Safety apparatus for firefighting and fire protection; 
self-rescue apparatus; protective breathing apparatus 
other than for artificial respiration; self-contained 
breathing apparatus; system designed for measuring 
and analyzing air for breathing; breathing air 
cylinders; safety harnesses and body belts; thermal 
imaging cameras; infrared cameras; protective face 
masks not for medical purposes; face masks for 
breathing; communication devices; safety garments 
for use by firefighters, industrial workers, first 
responders, and military personnel; stationary and 
mobile air charging stations; compressor systems; air 
cylinder storage racks; personnel locator system; 
personal alert safety system; respirators; supplied-air 
breathing equipment; respiratory masks; filters; gas 
masks; portable and fixed gas detectors; portable 
and fixed flame detectors; protective clothing and 
headgear; airline breathing apparatus; air purifying 
breathing equipment; hearing protection; industrial 
safety eye protection; telecommunications and data 
networking hardware; asset management and 
tracking systems; software for gas and filter selection 
management; bottled air cart; not including any of the 
aforesaid goods for sports or sporting activities.

מכשירי בטיחות עבור כיבוי אש והגנה מפני אש; התקנים 
להצלה עצמית; התקני מגן לנשימה מלבד לנשימה מלאכותית; 
מכשירים לנשימה עצמאית; מערכת המיועדת למדידה וניתוח 
של אוויר לנשימה; גלילי אוויר לנשימה; רתמות בטיחות וחגורות 
גוף; מצלמות דימות תרמיות; מצלמות אינפרא אדום; מסיכות 
מגן לפנים לא למטרות רפואיות; מסכות פנים לנשימה; התקני 

תקשורת; בגדי בטיחות לשימוש על ידי הכבאים, עובדי 
תעשייה, המגיבים הראשונים ואנשי צבא; תחנות נייחות וניידות 
למילוי אוויר; מערכות קומפרסור; מתלי אחסון לגלילי אוויר; 

מערכות איתור צוות; מערכות בטיחות בהתראה אישית; מכונות 
הנשמה; ציוד נשימה ע"י אספקת אוויר; מסכות נשימה; 

מסננים; מסכות גז; גלאי גז ניידים וקבועים; גלאי להבות ניידים 
וקבועים; ביגוד מגן וקסדות; מכשירי נשימה לחברות תעופה; 
ציוד לטיהור אוויר לנשימה; הגנת שמיעה; מגן לבטיחותית 
העיניים תעשייתי; חומרת תקשורת ורשת נתונים; מערכות 
לניהול ומעקב נכסים; תוכנה לניהול גז ובחירת מסנן; עגלה 
למלא אוויר; לא כולל הסחורות האמורות לספורט או פעילויות 
ספורט.                                                                           
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עץ ועצה
ETZ VE ETZA

Trade Mark No. 307964 מספר סימן

Application Date 09/08/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E.Z.A Industrial and Trade (1998) Ltd. שם: ע.צ.ה תעשיות ומסחר (1998) בע"מ

Address: P.O.B. 3114, Hadera, Israel כתובת : ת.ד. 3114, חדרה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg, Adv.

Address: 80 Jerusalem Blvd., Ramat Gan, 5236331, 
Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : שדרות ירושלים 80, רמת גן, 5236331, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

marketing of wood and wood products; evaluation of 
wood; all included in class 35.

מכירת עץ ומוצריו; הערכת עצים; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 57930/06/2019



Trade Mark No. 307975 מספר סימן

Application Date 09/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs, recorded, in the field of medical 
imaging, diagnosis and analysis; computer software, 
recorded, in the field of medical imaging, diagnosis 
and analysis; computer software applications, 
downloadable, in the field of medical imaging, 
diagnosis and analysis; computer programs 
[downloadable software], in the field of medical 
imaging, diagnosis and analysis; mobile phone 
software applications, downloadable, in the field of 
medical imaging, diagnosis and analysis; data 
processing apparatus; computer peripheral devices; 
processors [central processing units]; all included in 
class 9.

תכנות מחשב, מוקלטות, בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; 
תכנה, מוקלטת, בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; תוכניות 
של תוכנות מחשב הניתנות להורדה, בתחום דימות, אבחון 
וניתוח רפואי; תוכניות תוכנת מחשב, בתחום דימות, אבחון 

וניתוח רפואי; תוכנה יישומית לטלפונים ניידים, בתחום דימות, 
אבחון וניתוח רפואי; מתקנים לעיבוד נתונים; ציוד היקפי 

למחשב; מעבדים; הנכללים תכנות כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments for use in medical 
imaging, diagnosis and analysis; apparatus for use in 
medical analysis; testing apparatus for medical 
purposes; diagnostic apparatus for medical purposes; 
physiotherapy apparatus; body rehabilitation 
apparatus for medical purposes; galvanic therapeutic 
appliances for use in medical imaging, diagnosis and 
analysis;apparatus for the regeneration of stem cells 
for medical purposes; all included in class 10.

מתקנים ומכשירים כירורגיים; מתקנים ומכשירים רפואיים 
לשימוש בדימות, אבחון וניתוח רפואי; מכשירי בדיקה למטרות 
רפואיות; מכשירי בדיקה לניתוח רפואי; מכשירי אבחון למטרות 
רפואיות; מכשירים פיזיותרפיים; מכשירי שיקום ]הגוף[ למטרות 
רפואיות; מתקנים רפואיים גלווניים לשימוש בדימות, אבחון 
וניתוח רפואי; מכשיר להתחדשות תאי גזע למטרות רפואיות; 

הנכללים כולם בסוג 10.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; retail and wholesale services for medicine; 
retail and wholesale services for medical 
preparations; retail and wholesale services for 
sanitary preparations; retail and wholesale services 
for medical supplies; retail and wholesale services for 
veterinary medicine; retail and wholesale services for 
veterinary preparations.

שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות של  תכשירים פרמצבטיים,  
ווטרינריים, והיגניים וציוד רפואי; שרותי מכירות קמעוניות 
וסיטוניות לרפואה; שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות 

לתכשירים רפואיים; שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות לציוד 
רפואי; שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות לרפואה ווטרינרית; 
שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות לתכשירים ווטריניריים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

                          

כ"ז סיון תשע"ט - 58030/06/2019



 Owners

Name: HANALYTICS PTE. LTD.

Address: 151 Lorong Chuan, #03-01C, New Tech Park, 
Singapore 556741, Singapore

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

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products for 
others; computer programming; outsource service 
providers in the field of information technology; 
technical research in the field of medical imaging, 
diagnosis and analysis; software as a service [SaaS] 
in the field of medical imaging, diagnosis and 
analysis; information technology [IT] consultancy; 
computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software; 
computer software consultancy; all included in class 
42.

מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים עבור אחרים; תיכנות 
מחשבים; אספקת שירותי מיקור חוץ בתחום טכנולוגית מידע; 
מחקר טכני בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; תכנה כשירות 

בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; שירותי ייעוץ בנוגע 
לטכנולוגיית מידע; תכנון תוכנות מחשב; עדכון תוכנה; תחזוקה 
של תוכנות מחשב; יעוץ לתוכנות מחשב; . הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ז סיון תשע"ט - 58130/06/2019



Trade Mark No. 307976 מספר סימן

Application Date 09/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs, recorded, in the field of medical 
imaging, diagnosis and analysis; computer software, 
recorded, in the field of medical imaging, diagnosis 
and analysis; computer software applications, 
downloadable, in the field of medical imaging, 
diagnosis and analysis; computer programs 
[downloadable software], in the field of medical 
imaging, diagnosis and analysis; mobile phone 
software applications, downloadable, in the field of 
medical imaging, diagnosis and analysis; data 
processing apparatus; computer peripheral devices; 
processors [central processing units]; all included in 
class 9.

תכנות מחשב, מוקלטות, בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; 
תכנה, מוקלטת, בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; תוכניות 
של תוכנות מחשב הניתנות להורדה, בתחום דימות, אבחון 
וניתוח רפואי; תוכניות תוכנת מחשב, בתחום דימות, אבחון 

וניתוח רפואי; תוכנה יישומית לטלפונים ניידים, בתחום דימות, 
אבחון וניתוח רפואי; מתקנים לעיבוד נתונים; ציוד היקפי 

למחשב; מעבדים; הנכללים תכנות כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments for use in medical 
imaging, diagnosis and analysis; apparatus for use in 
medical analysis; testing apparatus for medical 
purposes; diagnostic apparatus for medical purposes; 
physiotherapy apparatus; body rehabilitation 
apparatus for medical purposes; galvanic therapeutic 
appliances for use in medical imaging, diagnosis and 
analysis;apparatus for the regeneration of stem cells 
for medical purposes; all included in class 10.

מתקנים ומכשירים כירורגיים; מתקנים ומכשירים רפואיים 
לשימוש בדימות, אבחון וניתוח רפואי; מכשירי בדיקה למטרות 
רפואיות; מכשירי בדיקה לניתוח רפואי; מכשירי אבחון למטרות 
רפואיות; מכשירים פיזיותרפיים; מכשירי שיקום [הגוף] למטרות 
רפואיות; מתקנים רפואיים גלווניים לשימוש בדימות, אבחון 
וניתוח רפואי; מכשיר להתחדשות תאי גזע למטרות רפואיות; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; retail and wholesale services for medicine; 
retail and wholesale services for medical 
preparations; retail and wholesale services for 
sanitary preparations; retail and wholesale services 
for medical supplies; retail and wholesale services for 
veterinary medicine; retail and wholesale services for 
veterinary preparations.

שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות של תכשירים פרמצבטיים, 
ווטרינריים, והיגניים וציוד רפואי; שרותי מכירות קמעוניות 
וסיטוניות לרפואה; שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות 

לתכשירים רפואיים; שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות לציוד 
רפואי; שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות לרפואה ווטרינרית; 
שרותי מכירות קמעוניות וסיטוניות לתכשירים ווטריניריים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

                              

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products for 
others; computer programming; outsource service 
providers in the field of information technology; 
technical research in the field of medical imaging, 
diagnosis and analysis; software as a service [SaaS] 
in the field of medical imaging, diagnosis and 
analysis; information technology [IT] consultancy; 
computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software; 
computer software consultancy; all included in class 
42.

מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים עבור אחרים; תיכנות 
מחשבים; אספקת שירותי מיקור חוץ בתחום טכנולוגית מידע; 
מחקר טכני בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; תכנה כשירות 

בתחום דימות, אבחון וניתוח רפואי; שירותי ייעוץ בנוגע 
לטכנולוגיית מידע; תכנון תוכנות מחשב; עדכון תוכנה; תחזוקה 
של תוכנות מחשב; יעוץ לתוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ז סיון תשע"ט - 58230/06/2019



 Owners

Name: HANALYTICS PTE. LTD.

Address: 151 Lorong Chuan, #03-01C, New Tech Park, 
Singapore 556741, Singapore

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

כ"ז סיון תשע"ט - 58330/06/2019



Trade Mark No. 307999 מספר סימן

Application Date 20/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1416655 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TENUTE ROSSETTI S.R.L.

Address: Via F. Mascagni, 15/17A, I-50050 CERRETO 
GUIDI (FI), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine; sparkling wines; distilled spirits; liqueurs; 
bitters; sparkling alcoholic beverages; alcoholic fruit 
beverages; alcoholic beverages, except beer.

כ"ז סיון תשע"ט - 58430/06/2019



Trade Mark No. 308008 מספר סימן

Application Date 20/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1416694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Charles W. Schwimer

Address: 6201 Steubenville Pike, McKees Rocks PA 
15136, U.S.A.

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: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting public 
awareness services relating to dental tissue 
preservation to its members.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing continuing 
professional education courses in the field of 
periodontics and prosthodontics.

Class: 44 סוג: 44

Providing information for dentists on the subject of 
treatments and procedures related to dentistry 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., 21/06/2017, No. 87500326 ארה"ב, 21/06/2017, מספר 87500326

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 58530/06/2019



Trade Mark No. 308044 מספר סימן

Application Date 05/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1417185 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention or treatment of urological, urinary tract 
systems, and reproductive organ diseases and 
disorders; biologic preparations for medical and 
therapeutic purposes for the prevention or treatment 
of urological, urinary tract systems, and reproductive 
organ diseases and disorders.  

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, technical 
research in the fields of pharmaceutical, medical 
device or biological studies; pharmaceutical and 
biomedical research services; research in the field of 
pharmaceutical and biologic therapeutic 
preparations; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and 
biomedicine. 

Class: 44 סוג: 44

Provision of health information and medical 
information; provision of information concerning the 
diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceutical and biological preparations for 
prevention and treatment of diseases, disorders and 
pathologies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/12/2017, No. 714741 שוויץ, 11/12/2017, מספר 714741

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 58630/06/2019



 Owners

Name: Urovant Sciences GmbH

Address: Viaduktstrasse 8, CH-4051 Basel, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 58730/06/2019



Trade Mark No. 308059 מספר סימן

Application Date 20/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1417392 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Goods for structural building with timber, namely 
prefabricated house construction kits for building 
external cellars, bicycle storage racks, or storage 
sheds, comprised of wood flooring materials, and 
cladding panels for ceilings, walls, stairs, doors, door 
frames, windows, window frames, chimneys, decks; 
building materials [non-metallic], especially building 
materials consisting of biomaterial, including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or biomaterials, 
especially wood-based materials, namely, boards 
and molded padding from chipped wood or materials 
of plastics, including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood; boards and moulded bodies not of metal, for 
building; boards and moulded bodies from wood or 
wood-based materials, especially boards and 
moulded bodies from chipped wood, wood particles 
or hard-fibre material, or from plastic or other non-
metal materials, for building, the above-mentioned 
goods also with wood-veneer protective layers; 
boards and moulded bodies from a mixture of wood, 
wood-based materials, especially chipped wood, 
wood particles, hard-fibre material, as well as plastic, 
or other non-metal materials or as composite 
material, made of the above-mentioned materials, for 
building, the above-mentioned goods also with wood-
veneer protective layers; wood-plastic composite 
materials, wood-plastic material mixes, wood-based 
material-plastic composite materials, and wood-
based material-plastic material mixes, for building, 
the above-mentioned goods also with wood-veneer 
protective layers; hybrid boards, especially with 
bamboo middle layer, for building; chipboard, 
veneered chipboard, laminated chipboard, fire-
resistant, fire-proof or refractory chipboard panels 
and moulded bodies, the above-mentioned goods for 
building; thin chipboard, oriented strand board, 
boards from long, flat, oriented chips, the above-
mentioned goods especially for building; fibreboards 
and moulded bodies made of fibres for building; 
wood fibreboards, veneered fibreboards, laminated 
fibreboard, melamine-resin-coated medium density 
fibreboards; melamine-resin-coated high density 
fibreboards, the above-mentioned goods especially 
for building; wood-fibre polymer materials for 
building; floor coverings being floor tiles or floor 

כ"ז סיון תשע"ט - 58830/06/2019



panels, not of metal, especially from biomaterial, 
such as wood or wood-based materials, namely, 
boards and molded padding from chipped wood, or 
from plastic or other non-metal materials; wooden 
flooring, parquet flooring and parquet slabs, parquet 
flooring made of cork, parquet wood flooring, 
especially with a middle layer of wood-based 
materials; paper and paper moulded bodies for 
building, namely paper impregnated with artificial 
resin for laminates; laminates (non-metallic), 
especially consisting of biomaterial, such as wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics or other non-
metal materials especially for building; high-pressure 
laminates and laminates grouted directly or 
continuously, not of metal; panels, not of metal, 
especially laminate panels, especially consisting of 
biomaterial, such as wood or wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or plastics or other non-metal materials, for 
building; wood, also manufactured timber, 
compressible wood, wood, semi-worked; timber 
boarding; wooden beams; timber planking; wood 
sheeting; wooden doors; wood strips; planks of 
wood; wood veneers; terrace boards; floor slabs, not 
of metal; mouldings for building; wood; planks of 
wood for building; sawn timber; plywood; glue-
laminated wood, especially with a lacquered surface; 
the above-mentioned goods for building; doors, 
especially sliding doors, not of metal, especially 
consisting of biomaterial such as wood or wood-
based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; shuttering 
(non-metallic), especially concrete casings, for 
building; borders, not of metal, especially for building; 
fitted furniture covers, namely, radiator covers, not of 
metal, especially consisting of biomaterial, wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; floor 
coverings being floor tiles or floor panels and terrace 
decking, floor laminates and floor panels, laminates, 
panels and claddings for walls, ceilings and facades 
made of non-metallic materials, especially for 
building, and especially consisting of biomaterial, 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; floor coverings 
being floor tiles or floor panels and terrace decking, 
floor laminates and floor panels, laminates, panels 
and claddings for walls, ceilings and facades made of 
non-metallic materials, especially for building and 
especially consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers as well as the above-
mentioned goods having a decorative and/or 
abrasion-resistant surface and/or having 

כ"ז סיון תשע"ט - 58930/06/2019



soundproofing properties and/or being water-
repellent or waterproof and/or being fire-resistant, 
fire-proof, or refractory; non-metallic transportable 
buildings; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, especially consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; laminate panels [floor 
coverings being floor tiles or floor panels]; high-
pressure laminates and laminates grouted directly or 
continuously as floor coverings being floor tiles or 
floor panels. Class: 20 סוג: 20

Furniture, including goods for furniture decorating 
and interior decorating, namely coated, lacquered, 
and printed chipboards, MDF boards, LDF boards, 
HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture parts]; 
boards and moulded bodies being parts of furniture, 
the above-mentioned goods also with a melamine 
surface; furniture consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; work counters [furniture]; 
wooden shelving [furniture]; edge beadings, corner 
protectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes,the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge 
beadings for furniture; corner protectors of plastics; 
edgings of plastic for furniture; plastic edging 
materials for shelving; decorative edging strips of 
wood for use with furniture; decorative edging strips 
of plastic for use with fitted furniture; crates and 
pallets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes,the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; containers, not of metal, for 
storage and transport.

כ"ז סיון תשע"ט - 59030/06/2019



 Owners

Name: SWISS KRONO Tec GmbH

Address: Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany

(DE GmbH)

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: 27 סוג: 27

Floor coverings; wall and ceiling coverings for indoor 
and outdoor applications, to the extent included in 
this class; floor coverings and artificial ground 
coverings; floor coverings of plastic, especially vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood-plastic 
composite materials or wood-based material-plastic 
composite materials; floor tiles made of plastic, 
especially polyvinyl chloride; wall hangings [non-
textile]; wall paper of vinyl; wall coverings, also vinyl 
wall coverings; carpet tiles for covering floors 
consisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic 
composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes-the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; carpets; door 
mats; mats; linoleum.

Class: 35 סוג: 35

Product sampling for the purpose of presentation and 
sale to third parties; retail and wholesale services in 
relation to building materials, floor coverings, wall 
coverings, ceiling coverings, and facade and terrace 
cladding, furniture and goods for interior and exterior 
decorating.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/10/2017, No. 30 2017 110 982 גרמניה, 27/10/2017, מספר 982 110 2017 30

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 59130/06/2019



Trade Mark No. 308063 מספר סימן

Application Date 04/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1417438 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software [recorded programs] in the field of pricing, 
risk analysis and life-cycle management of financial 
derivatives contracts; software for managing financial 
transactions; software for financial operations, 
transactions, accounting, display and management 
operations; software for document creation, 
production, conversion, recording, indexing, 
archiving, printing, displaying, viewing, publishing, 
transmission, encoding, management, typography 
and distribution ; database management software; 
software for image processing, for document 
management ; computer hardware and software for 
database management; computer hardware, 
software and computer programs, all relating to 
financial, banking and credit services ; computer 
programs [downloadable software] in the field of 
pricing, risk analysis and life-cycle management of 
financial derivatives contracts; software development 
tools.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computers and software; 
software design; design, maintenance, rental and 
updating of software; advice relating to the 
evaluation, selection and implementation of software, 
firmware, computer hardware and data processing 
systems; advice on software; software consultancy; 
creation, maintenance, handling and adaptation of 
software; software development and especially 
software development in the field of software 
publishing ; maintenance and repair of software ; 
installation and maintenance of software; installation, 
maintenance, repair and servicing of computer 
software ; rental of computer software; maintenance 
of computer software; maintenance and updating of 
software; update, design and rental of software; 
technical support services relating to software; 
information, advice and assistance services in the 
field of computer software; software design services; 
software and computer system design services; 
software development services; software 
maintenance services; software customization 
services; advice and research services relating to 
software; writing, design and development of 
software.

כ"ז סיון תשע"ט - 59230/06/2019



 Owners

Name: LexiFi SAS

Address: 892, rue Yves Kermen, F-92100 Boulogne-
Billancourt, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 59330/06/2019



Trade Mark No. 308066 מספר סימן

Application Date 18/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1417454 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical-pharmaceutical preparations for the 
treatment of rare and genetic diseases; chemical-
pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurodegenerative diseases; chemical-
pharmaceutical preparations for the treatment of 
neuromuscular disorders; chemical-pharmaceutical 
preparations that strengthen neuromuscular 
transmission and muscle function in patients with 
neuromuscular disorders; chemical- pharmaceutical 
preparations for the treatment of neuromuscular 
disorders caused by compromised skeletal muscle 
excitability; diagnostic preparations for medical 
purposes; reagents for medical purposes and for 
research for the treatment of rare and genetic 
diseases, neurodegenerative diseases and 
neuromuscular disorders; preparations for analysis 
for medical and research purposes for the treatment 
of rare and genetic diseases, neurodegenerative 
diseases and neuromuscular disorders; 
pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of rare and genetic diseases; 
pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of neurodegenerative diseases; 
pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of neuromuscular disorders; 
pharmaceutical and medical preparations that 
strengthen neuromuscular transmission and muscle 
function in patients with neuromuscular disorders, 
pharmaceutical and medical preparations for acute 
hospital care.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research, 
namely research in the field of medicine and the 
development of pharmaceutical preparations; 
industrial analysis and research services; drug 
discovery services; basic research and clinical 
research, hereunder for medicine and vaccine 
development; development of medical treatments 
related to rare and genetic diseases; development of 
medical treatments related to neurodegenerative 
diseases; development of medical treatments related 
to neuromuscular disorders; development of medical 
treatments that strengthen neuromuscular 
transmission and muscle function in patients with 
neuromuscular disorders; development of medical 
treatments for acute hospital care.

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

כ"ז סיון תשע"ט - 59430/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Grey, white and green.

 Owners

Name: NMD Pharma A/S

Address: c/o Capnova A/S, Åbogade 15, DK-8200 
Aarhus N, Denmark

(Denmark 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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/04/2018, No. 017887341 האיחוד האירופי, 13/04/2018, מספר 017887341

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 59530/06/2019



Trade Mark No. 308077 מספר סימן

Application Date 28/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1306954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alliance Apparel Group, Inc.

Address: 16800 Edwards Road, Cerritos CA 90703, 
U.S.A.

(Delaware, United States 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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tops, bottoms, jeans, pants, 
trousers, capris, leggings, shorts, skorts, overalls, 
shortalls, skirts, tank tops, dresses, t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, blouses, shirts, 
rompers, jackets, coats, sweaters, vests, cardigans, 
belts, sandals, pajamas, body suits, jump suits, 
underwear, lingerie, panties, bras, undergarments, 
swimwear, beach coverups; headwear; footwear.

כ"ז סיון תשע"ט - 59630/06/2019



FACEBOOK

Trade Mark No. 308091 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Facebook, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial transaction processing services, namely, 
providing secure commercial transactions and 
payment options; Electronic processing and 
transmission of bill payment data for users of the 
internet and communication networks; Electronic 
funds transfer services; Credit card, debit card, and 
gift card transaction processing services; Merchant 
services, namely, payment transaction processing 
services; Providing electronic mobile payment 
services for others; Financial services; Payment 
processing services; Financial transaction services; 
Facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; Online 
charitable fundraising services and financial donation 
services; all included in class 36.

שירותי עיבוד עסקאות פיננסיות, כלומר, מתן עסקאות 
מסחריות מאובטחות ואופציות תשלום; עיבוד ותמסורת 
אלקטרונית של נתוני תשלום חשבונות עבור משתמשי 
האינטרנט ורשתות התקשורת; שירותי העברת כספים 

אלקטרוניים; כרטיס אשראי, כרטיס חיוב ושירותי עיבוד כרטיס 
מתנה; שירותי סוחר, כלומר, שירותי עיבוד פעולת תשלום; מתן 

שירותי תשלום ניידים אלקטרוניים עבור אחרים; שירותים 
פיננסיים; שירותי עיבוד תשלומים; שירותי עסקאות פיננסיות; 
סיוע והסדרת מימון ותפוצה של גיוס תרומות ונתינת תרומות; 
שירותים מקוונים לגיוס תרומות ונתינת תרומות כספיות; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 43 סוג: 43

Hotel, restaurant, and bar services; Coffee services; 
Travel agency services for booking hotels/ 
restaurants; all included in class 43.

שירותי מלונאות, מסעדנות ושירותי בר; שירותי קפה; שירותי 
סוכנות נסיעות להזמנת חדרים במלונות/ מסעדות; הנכללים 

כולם בסוג 43.                               

כ"ז סיון תשע"ט - 59730/06/2019



FRODO

Trade Mark No. 308092 מספר סימן

Application Date 12/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

Aprons; Bathrobes; Blouses; Costumes for use in 
role-playing games; Dresses; Footwear; Halloween 
costumes; Headwear; Infant wear; Jackets; Pajamas; 
Pants; Scarves; Shirts; Shorts; Skirts; Socks; 
Sweatshirts; Swimwear; T-shirts; Ties; Underwear; 
Wristbands; Vests; all included in class 25.

סינרים; חלוקי רחצה; חולצות; תחפושות לשימוש במשחקי 
תפקידים; שמלות; הנעלה; תחפושות ליל-כל-הקדושים; כיסויי 
ראש; בגדי תינוקות; ג'קטים; פיג'מות; מכנסיים; צעיפים; 

חולצות; מכנסיים קצרים; חצאיות; גרביים; מיזעים; בגדי ים; 
חולצות טי; עניבות; תחתונים; חפתים, וסטים; הנכללים כולם 

בסוג 25.                           

כ"ז סיון תשע"ט - 59830/06/2019



Trade Mark No. 308128 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 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: yossi elkarif שם: יוסי אלקריף

Address: 55 rothshild st., P.O.B. 320, Rishon Leziyyon, 
Israel

כתובת : רוטשילד 55, ת.ד. 320, ראשון לציון, ישראל

Name: Shalva jineli שם: שלוה ג'נלי

Address: Daniel natanes 6, Rishon letzion, Israel כתובת : נתנס דניאל מספר 6, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: yossi elkarif

Address: Rishon Leziyyon, Israel

שם: יוסי אלקריף

כתובת : רוטשילד 55, ת.ד. 320, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז סיון תשע"ט - 59930/06/2019



DK INNOVATION

Trade Mark No. 308133 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Delek US Holdings, Inc.

Address: 7102 Commerce Way, Brentwood, TN, 37027, 
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: 36 סוג: 36

Capital investment; financial investment in the energy 
sector; global and local investments; private equity 
investment services in the field of energy production, 
generation, distribution and supply; financial 
investments in energy related research and 
developments projects, consultancy and 
management; capital investment consultancy and 
management in the field of energy production from 
renewable sources. 

השקעות הון; השקעות פיננסיות בסקטור האנרגיה; השקעות 
גלובליות ומקומיות; שירותי השקעות הון פרטי בתחום היצור, 
ההפקה, ההפצה והאספקה של אנרגיה; השקעות פיננסיות 
במחקר ומיזמי פיתוח הקשורים לאנרגיה, ייעוץ וניהול; ייעוץ 
וניהול השקעות הון בתחום ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 60030/06/2019



MATTA METHOD

Trade Mark No. 308136 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Joel M. Matta, M.D., Inc.

Address: 181 West Meadow Drive, Suite 400, Colorado, 
81657, Vail, U.S.A.

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

Educational materials in the field of hip and 
orthopedic medical techniques.

חומרי חינוך בתחום הטכניקות הרפואיות של הירך 
והאורתופדיה.                                          

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the field of 
hip and orthopedic medical techniques and 
distribution of course in connection herewith.

שירותי הוראה, דהיינו, עריכת שיעורים, סמינרים, כנסים 
וסדנאות בתחום הטכניקות הרפואיות של הירך והאורתופדיה, 
והפצת קורסים בקשר עם תחום זה.                                     

                                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 60130/06/2019



INCRELEX

Trade Mark No. 308145 מספר סימן

Application Date 16/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ipsen Biopharmaceuticals, Inc.

Address: 106 Allen Road, 3rd Floor,, Basking Ridge, NJ 
07920, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preparations for the treatment of 
endocrine disorders; all included in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול בהפרעות האנדוקריניות; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                             

כ"ז סיון תשע"ט - 60230/06/2019



ריצ'רד מיל

Trade Mark No. 308157 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Turlen Holding SA

Address: rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux,, 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: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
and semi-precious stones, cuff-links; horological and 
chronometric instruments.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים, אבנים יקרות ואבני חן; 
חפתים; שעונים ומכשירים כרונומטרים.                                 

                                                      

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; photographs; stationery; writing 
instruments and writing paper, notebooks (included in 
this class), pens; newspapers, magazines and books; 
instructional or teaching material (except apparatus); 
diaries.

חומר מודפס; תצלומים; מַכׁשִירֵי כתיבה; כלי כתיבה ונייר 
לכתיבה, מחברות (הנכללים בכיתה זו), עטים; עיתונים, 

מגזינים וספרים; חומרי הוראה או הדרכה (למעט התקנים); 
יומנים.                                                                           

                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 60330/06/2019



Trade Mark No. 308171 מספר סימן

Application Date 19/08/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hatem Jabarin שם: חאתם ג'אברין 

Address: P.O.B. 364, Um El-Fachem, 3001000, Israel כתובת : ת.ד. 364, אום אל פאחם, 3001000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Keblawi Aaid .Adv.

Address: Aen-Jarar, P.O.B. 6349, Um El-Fahem, 
3001000, Israel

שם: עאיד קיבלאוי- משרד עו"ד

כתובת : שכ' עין ג'ראר, ת.ד. 6349, אום אל פאחם, 3001000, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair shampoos ; hair care creams; hair gel and hair 
mousse; hair styling gel; hair gel; hair rinses 
[shampoo- conditioner]; cosmetics; make-up.

שמפו לשיער; קרימים לטיפוח שיער; ג׳לים וקציפות לשיער; ג׳ל 
לעיצוב השיער; ג׳ל לשיער; שמפו וקנדישנר - מרכך שיער; 

מוצרי קוסמטיקה; מייק אפ.                     

כ"ז סיון תשע"ט - 60430/06/2019



ECOPOXY

Trade Mark No. 308176 מספר סימן

Application Date 19/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ecopoxy Inc.

Address: P.O.B. 220, Morris, Manitoba, R0G 1K0, 
Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely, epoxy resins, 
epoxy coatings and epoxy hardeners, all  
environmentally friendly. 

כימיקלים לשימוש בתעשייה, דהיינו, שרפים אפוקסיים, ציפויים 
אפוקסיים וחומרי הקשיה אפוקסיים,  כולם ידידותיים לסביבה.   

       

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services in the field of chemicals 
used in industry, namely, epoxy coatings, epoxy 
resins and epoxy hardeners; wholesale and retail 
services of chemicals used in industry, namely, 
epoxy coatings, epoxy resins and epoxy hardeners; 
distribution of chemicals used in industry, namely, 
epoxy coatings, epoxy resins and epoxy hardeners.

שירותי חנויות קמעוניות מקוונות בתחום הכימיקלים לשימוש 
בתעשייה, דהיינו, ציפויים אפוקסיים, שרפים אפוקסיים,  וחומרי 

הקשיה אפוקסיים; שירותים סיטונאיים וקמעונאיים בקשר 
לכימיקלים לשימוש בתעשייה, דהיינו, ציפויים אפוקסיים, 
שרפים אפוקסיים, וחומרי הקשיה אפוקסיים; הפצה של 

כימיקלים לשימוש בתעשייה, דהיינו, ציפויים אפוקסיים, שרפים 
אפוקסיים, וחומרי הקשיה אפוקסיים.

כ"ז סיון תשע"ט - 60530/06/2019



Trade Mark No. 308193 מספר סימן

Application Date 21/08/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Deutsch שם: אבי דויטש

Address: Derech Hayam St. 61, Haifa, 34742, Israel כתובת : דרך הים 61, חיפה, 34742, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for performing translations and for 
learning languages; Downloadable electronic 
dictionaries.

תוכנה להורדה כיישומון למטרת תרגום ולימודי שפה; מילונים 
אלקטרוניים להורדה.                                                         
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of multilingual language 
dictionaries and databases; computer software 
development and design in the field of mobile 
applications.

תכנון ופיתוח של מילונים ומסדי נתונים של תרגום אלקטרוני של 
שפות; תכנון, פיתוח התקנה ותחזוקה של תוכנה בתחום של 
אפלקציות מכשירים ניידים.                                         

כ"ז סיון תשע"ט - 60630/06/2019



IBF

Trade Mark No. 308205 מספר סימן

Application Date 21/08/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.B.F MANAGEMENT LTD שם: איי.בי.אף ניהול בעמ

Address: 3 Pekeris St, Rehovot, 7670203, Israel כתובת : פקריס 3, רחובות, 7670203, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cabilly&Co.,Ip and E-Commerce Law

Address: 6 Maskit St., Business Park, Building B, 4th 
Floor, P.O.B. 12352, Herzliya, 4673300, Israel

שם: קבילי ושות'

כתובת : רח' משכית 6, פארק תעשייתי, בניין ב', קומה 4, ת.ד. 
12352, הרצליה, 4673300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Venture capital and advisory services to 
entrepreneurs, companies, start-up companies and 
emerging companies, private equity and publicly 
traded hedge and mutual funds in the field of 
biotechnology and pharmaceuticals; venture capital 
advisory services  in the field of biotechnology and 
pharmaceuticals.

שירותי הון סיכון וייעוץ ליזמים, חברות, חברות סטרט-אפ 
וחברות בצמיחה, קרן השקעות פרטיות וקרנות גידור ונאמנות 
הנסחרות לציבור בתחום הביוטכנולוגיה ותרופות; שירותי ייעוץ 
הון סיכון בתחום הביוטכנולוגיה ותרופות.                               
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ז סיון תשע"ט - 60730/06/2019



Trade Mark No. 308212 מספר סימן

Application Date 18/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1417537 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical-pharmaceutical preparations for the 
treatment of rare and genetic diseases; chemical-
pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurodegenerative diseases; chemical-
pharmaceutical preparations for the treatment of 
neuromuscular disorders; chemical-pharmaceutical 
preparations that strengthen neuromuscular 
transmission and muscle function in patients with 
neuromuscular disorders; chemical- pharmaceutical 
preparations for the treatment of neuromuscular 
disorders caused by compromised skeletal muscle 
excitability; diagnostic preparations for medical 
purposes; reagents for medical purposes and for 
research for the treatment of rare and genetic 
diseases, neurodegenerative diseases and 
neuromuscular disorders; preparations for analysis 
for medical and research purposes for the treatment 
of rare and genetic diseases, neurodegenerative 
diseases and neuromuscular disorders; 
pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of rare and genetic diseases; 
pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of neurodegenerative diseases; 
pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of neuromuscular disorders; 
pharmaceutical and medical preparations that 
strengthen neuromuscular transmission and muscle 
function in patients with neuromuscular disorders, 
pharmaceutical and medical preparations for acute 
hospital care.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research, 
namely research in the field of medicine and the 
development of pharmaceutical preparations; 
industrial analysis and research services; drug 
discovery services; basic research and clinical 
research, hereunder for medicine and vaccine 
development; development of medical treatments 
related to rare and genetic diseases; development of 
medical treatments related to neurodegenerative 
diseases; development of medical treatments related 
to neuromuscular disorders; development of medical 
treatments that strengthen neuromuscular 
transmission and muscle function in patients with 
neuromuscular disorders; development of medical 
treatments for acute hospital care.

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 60830/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Grey, white and green.

 Owners

Name: NMD Pharma A/S

Address: c/o Capnova A/S, Åbogade 15, DK-8200 
Aarhus N, Denmark

(Denmark 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

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

European Union, 13/04/2018, No. 017887339 האיחוד האירופי, 13/04/2018, מספר 017887339

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 60930/06/2019



Trade Mark No. 308290 מספר סימן

Application Date 12/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1418448 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform and computer hardware 
platform for advanced safety and driver assistance 
systems for vehicles; sensors for use in the control of 
vehicle steering, braking, acceleration; electronic 
imaging modules comprising infrared sensors, radar, 
LiDAR (light detection and ranging apparatus), and 
cameras with computer vision and algorithms; 
electronic control apparatus for autonomous driving 
of vehicles; computer software for autonomous 
driving of motor vehicles; computer software and 
computer hardware for controlling the operation of 
vehicles, sensors, cameras, radar apparatus, laser 
devices for sensing distance to objects, laser 
measuring systems, and LiDAR (light detection and 
ranging apparatus); computer software and computer 
hardware for transmission of data within a vehicle 
and for communications between and among 
vehicles and a cloud-based platform; computer 
software and computer hardware for controlling 
vehicle communications networks; computer software 
and computer hardware for collecting and analyzing 
data generated by vehicle sensors and external 
sources.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service featuring computer software 
that enables connected automotive features for 
autonomous driving, for processing vehicle to 
infrastructure data and for providing updates to 
advanced safety and driver assistance systems; 
software as a service featuring software that 
compiles data aggregated from external services 
regarding driving conditions, weather, other vehicles, 
obstacles, routing information, and points of interest.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2017, No. 017610007 האיחוד האירופי, 15/12/2017, מספר 017610007

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 61030/06/2019



 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

(Republic of Korea Co., Ltd.)

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

כ"ז סיון תשע"ט - 61130/06/2019



Trade Mark No. 308293 מספר סימן

Application Date 14/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1418502 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; business 
advisory, information, consultancy and research 
services relating to the marketing and sale of wine; 
wholesale and retail services connected with the sale 
of wine.

Class: 36 סוג: 36

Provision of scholarships and bursaries.

Class: 39 סוג: 39

Wine distribution services; arranging and conducting 
travel tours to wine producing regions throughout the 
world; consultancy services relating to shipping and 
distribution of wine.

Class: 41 סוג: 41

Provision of teaching, training and instructional 
services relating to all aspects of wine and oenology, 
including the art, science, production, purchase, 
shipping, distribution, retailing and business of wine; 
preparing, administering and scoring tests in the field 
of wine and oenology; publication and issuing of 
printed matter including educational and course 
materials; organisation of lectures, classes, 
mentoring, seminars, tastings, master classes, 
symposiums, exhibitions and tutorials for education 
purposes; arranging conferences, seminars and 
meetings; awarding of educational awards, 
certificates and diplomas; educational assessment 
services for scholarships and bursaries; library 
services, namely, maintaining a library of publications 
concerning wines, oenology and the wine trade.

כ"ז סיון תשע"ט - 61230/06/2019



 Owners

Name: The Institute of Masters of Wine

Address: 6 Riverlight Quay, London SW11 8EA, United 
Kingdom

(England and Wales Company limited by guarantee )

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

Research services relating to all aspects of wine and 
oenology including the art of wine growing and 
production, the identification and analysis of the 
constituents of products, sensory quality testing, and 
scientific reports and expertise; research services 
relating to shipping and distribution of wine; advisory 
and information services relating to quality or 
standards of all aspects of wine.

Class: 43 סוג: 43

Advisory, consultancy and information services 
relating to wine and oenology; advisory, consultancy 
and information services relating to wine and food 
pairings; providing information and advice about wine 
characteristics; sommelier services for the provision 
of advice relating to wine, and wine and food 
pairings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/09/2017, No. UK00003255947 UK00003255947 ממלכה מאוחדת, 11/09/2017, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 61330/06/2019



Trade Mark No. 308304 מספר סימן

Application Date 27/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1048546 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ORFIT INDUSTRIES, naamloze vennootschap

Address: Vosveld 9a, B-2110 Wijnegem, Belgium

(Belgium A joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, apparatus and 
instruments for use in orthopedic surgery; medical 
instruments, namely, orthopedic apparatus and 
instruments; surgical apparatus and instruments for 
use in orthopedic surgery [artificial limbs, eyes and 
teeth]; orthopedic articles, namely, orthopedic splints, 
orthopedic braces, orthopedic belts, orthopedic 
cushions, orthopedic devices for diagnostic and 
therapeutic use and orthopedic footwear; suture 
materials; immobilization systems for cancer patients 
in radiation oncology, orthotic fabrication materials for 
patients in physical rehabilitation, and prosthetic 
socket materials for amputee patients; couches and 
cushions for making x-rays which are part of the x-ray 
diagnostic apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration, with respect to surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, 
suture materials, couches and cushions for making x-
rays; wholesale and retail services with respect to 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, couches and 
cushions for making x-rays.

כ"ז סיון תשע"ט - 61430/06/2019



PEPPERITO

Trade Mark No. 308343 מספר סימן

Application Date 23/08/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1439507 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BREEDX LTD שם: ברידאקס בע"מ

Address: 13 Aba Kovner Street, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : רח' אבא קובנר 13, תל אביב-יפו, 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: 31 סוג: 31

Fresh fruit and vegetables; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         

כ"ז סיון תשע"ט - 61530/06/2019



VYNPENTA

Trade Mark No. 308361 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: ChemoCentryx, Inc.

Address: 850 Maude Ave., Mountain View, 94043, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune and inflammatory diseases. 

מוצרים פרמצבטיים לטיפול במחלות אוטואימוניות ודלקתיות.    
                                                        

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

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

U.S.A., 20/04/2018, No. 87/885683 ארה"ב, 20/04/2018, מספר 87/885683

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 61630/06/2019



TAVNEOS

Trade Mark No. 308362 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: ChemoCentryx, Inc.

Address: 850 Maude Ave., Mountain View, 94043, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune and inflammatory diseases.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול במחלות אוטואימוניות ודלקתיות.   
                                                        

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

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

U.S.A., 20/04/2018, No. 87/885687 ארה"ב, 20/04/2018, מספר 87/885687

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 61730/06/2019



Trade Mark No. 308363 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: ChemoCentryx, Inc.

Address: 850 Maude Ave., Mountain View, 94043, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune and inflammatory diseases. 

מוצרים פרמצבטיים לטיפול במחלות אוטואימוניות ודלקתיות.    
                                                        

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

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

U.S.A., 20/04/2018, No. 87/885691 ארה"ב, 20/04/2018, מספר 87/885691

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 61830/06/2019



MONSTER ENERGY

Trade Mark No. 308365 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monster Energy Company

Address: 1 Monster Way, Corona, California, 92879, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy-based beverages and milk-based beverages 
containing coffee, chocolate and/or fruit juice; 
shakes.

משקאות חלביים ומשקאות על בסיס חלב המכילים קפה, 
שוקולד ו/או מיץ פירות; שייקים.                                           

          

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate-based 
beverages; preparations made from cereals; pastry 
and confectionery; ices; sugar; ice. 

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; משקאות על בסיס קפה; 
משקאות על בסיס תה; משקאות על בסיס שוקולד; מוצרים 

העשויים מדגנים; דברי מאפה וממתקים; גלידות; סוכר; קרח.   
                                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 61930/06/2019



Trade Mark No. 308366 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monster Energy Company

Address: 1 Monster Way, Corona, California, 92879, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate-based 
beverages; preparations made from cereals; pastry 
and confectionery; ices; sugar; ice. 

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; משקאות על בסיס קפה; 
משקאות על בסיס תה; משקאות על בסיס שוקולד; מוצרים 

העשויים מדגנים; דברי מאפה וממתקים; גלידות; סוכר; קרח.    
                                                                              

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; carbonated drinks and 
energy drinks; syrups, concentrates, powders and 
preparations for making beverages, carbonated 
drinks and energy drinks; beers;  mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices.

משקאות לא כוהליים; משקאות מוגזים ומשקאות אנרגיה; 
עסיסים, תרכיזים, אבקות ותכשירים להכנת משקאות, משקאות 

מוגזים ומשקאות אנרגיה; בירה; מים מינרליים ומי סודה 
ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות.     
                                                                                    

                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 62030/06/2019



M12

Trade Mark No. 308374 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organizing, promoting, and conducting conferences, 
exhibitions, tradeshows and events in the fields of 
computers, technology, computer programming, 
computer software, computer games, artificial 
intelligence, machine learning, cloud-based 
technology, Internet technology, big data analytics, 
business management, business development, 
entrepreneurship and venture capital financing; 
Arranging and conducting business competitions for 
entrepreneurs and emerging and startup companies 
to compete for seed capital to finance business 
activities; all included in class 35.

ארגון, קידום וניהול כנסים, תערוכות, תערוכות מקצועיות 
וארועים בתחומים של מחשבים, טכנולוגיה, תכנות מחשבים, 

תוכנת מחשב, משחקי מחשב, בינה מלאכותית, למידה 
חישובית, טכנולוגיה מבוססת ענן, טכנולוגית אינטרנט, ניתוח 
נתונים מבוזרים, ניהול עסקי, פיתוח עסקי, יזמות ומימון הון 

סיכון; ארגון וניהול תחרויות עסקיות עבור יזמים וחברות חדשות 
וסטרטאפים להתחרות על הון ראשוני למימון פעילויות עסקיות; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 36 סוג: 36

Venture capital financing; venture capital funding 
services to emerging and start-up companies; 
venture capital services, namely, providing financing 
to emerging and start-up companies; all included in 
class 36.

מימון הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון לחברות חדשות 
וסטרטאפים; שירותי הון סיכון, דהיינו, אספקת מימון לחברות 
חדשות וסטרטאפים; הנכללים כולם בסוג 36.                         
                                                                                    

                    

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, conducting summits, 
seminars, classes, workshops, online courses, and 
conferences in the fields of computers, technology, 
computer programming, computer software, 
computer games, artificial intelligence, machine 
learning, cloud-based technology, Internet 
technology, big data analytics, business 
management, business development, 
entrepreneurship and venture capital financing; 
Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles 
and newsletters in the fields of computers, 
technology, computer programming, computer 
software, computer games, artificial intelligence, 
machine learning, cloud-based technology, Internet 
technology, big data analytics, business 
management, business development, 
entrepreneurship and venture capital financing; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, ניהול פסגות, סמינרים, שיעורים, 
סדנאות, קורסים מקוונים, וכנסים בתחומים של מחשבים, 
טכנולוגיה, תכנות מחשבים, תוכנת מחשב, משחקי מחשב, 
בינה מלאכותית, למידה חישובית, טכנולוגיה מבוססת ענן, 

טכנולוגית אינטרנט, ניתוח נתונים מבוזרים, ניהול עסקי, פיתוח 
עסקי, יזמות ומימון הון סיכון; אספקת אתר אינטרנט המציג 
בלוגים ופרסומים שאינם ניתנים להורדה בדמות מאמרים 

וניוזלטרים בתחומים של מחשבים, טכנולוגיה, תכנות מחשבים, 
תוכנת מחשב, משחקי מחשב, בינה מלאכותית, למידה 

חישובית, טכנולוגיה מבוססת ענן, טכנולוגית אינטרנט, ניתוח 
נתונים מבוזרים, ניהול עסקי, פיתוח עסקי, יזמות ומימון הון 

סיכון; 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)

Republic of South Africa, 16/03/2018, No. 
2018/07492

דרום אפריקה, 16/03/2018, מספר 2018/07492

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 62130/06/2019



 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, Washington, 
98052-6399, U.S.A.

(Washington Corporation)

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

Republic of South Africa, 16/03/2018, No. 
2018/07493

דרום אפריקה, 16/03/2018, מספר 2018/07493

Class: 36 סוג: 36

Republic of South Africa, 16/03/2018, No. 
2018/07494

דרום אפריקה, 16/03/2018, מספר 2018/07494

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 62230/06/2019



ASTRO GARDEN

Trade Mark No. 308378 מספר סימן

Application Date 26/08/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sierra Nevada Corporation Sierra Nevada Corporation :שם

Address: 444 Salomon Circle, Sparks, 89434, Nevada, 
U.S.A.

כתובת : 

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Horticultural system, namely, hydroponic grow box in 
the nature of a closed environment equipped with 
lights, and passively or actively controlled air volume; 
Hydroponic growing container for use in growing any 
type of vegetable, plant or shrub in space.

מערכת גינון, דהיינו, מיכל גידול הידרופוני בסביבה סגורה 
המאובזרת באורות, ואוויר מבוקר בצורה פאסיבית או 

אקטיבית; מיכל גידול הידרופוני המשמש לגידול כל סוג של ירק, 
צמח או שיח בחלל.                                                           
                                                                                    

              

Class: 21 סוג: 21

Horticultural system, namely horticultural container 
incorporating a passively or actively controlled 
irrigation system for use in growing any type of 
vegetable, plant or shrub in space.

מערכת גינון, דהיינו, מיכל גינון המשלב מערכת השקיה 
פאסיבית או אקטיבית המשמשת לגידול כל סוג של ירק, צמח 
או שיח בחלל.                                                                 
                                                                                

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

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

U.S.A., 28/02/2018, No. 87814238 ארה"ב, 28/02/2018, מספר 87814238

Class: 21 סוג: 21

כ"ז סיון תשע"ט - 62330/06/2019



PICOFRACTIONAL

Trade Mark No. 308387 מספר סימן

Application Date 27/08/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LUMENIS LTD. שם: לומניס בע"מ

Address: 6 Hakidma, P.O.B. PO Box 240, Yokneam, 
20692, Northern Industrial Zone, Israel

כתובת : הקידמה 6, ת.ד. 240, יוקנעם, 20692, אזור תעשיה 
צפוני, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Kay, Patent Attorney

Address: P.O.B. 2817, Kadima-zoran, 60920, Israel

שם: סיימון קיי, עו"פ

כתובת : ת.ד. 2817, קדימה-צורן, 60920, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Laser devices for medical treatments, namely photo 
acoustical fractional lasers for aesthetic and cosmetic 
treatments of the body; all included in class 10.

מכשירי לייזר לטיפולים רפואיים דהיינו לייזרים פרקשיונליים 
פוטו-אקוסטיים לטיפולים אסתטיים   וקוסמטיים בגוף הנכללים 
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)

People's Republic of China, 28/02/2018, No. 
29361652

סין, 28/02/2018, מספר 29361652

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 62430/06/2019



AP 24 SMILE POP

Trade Mark No. 308394 מספר סימן

Application Date 28/08/2018 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

Oral hygiene preparations suitable for human use, 
which preparations are designed to interrupt plaque 
formation between regular teeth cleaning intervals, 
mouthwash including specifically an anti-plaque 
mouthwash, breath spray, anti-plaque breath spray 
and toothpaste including anti-plaque toothpaste; lip 
gloss and lip balm; all are non-medicated. 

תכשירי היגיינה לחלל הפה, המתאימים לשימוש בני אדם, אשר 
הרכבם מיועד למניעת היווצרות פלאק בין פעולות ניקוי שיניים 
סדירות, מי פה הכוללים באופן ספציפי מי פה נגד פלאק, 

תרסיס למניעת ריח הפה, תרסיס למניעת ריח הפה נגד פלאק 
ומשחת שיניים הכוללת משחת שיניים נגד פלאק; גלוס 
לשפתיים ושפתון לריכוך השפתיים; כולם לא רפואיים. 

                                                                 

כ"ז סיון תשע"ט - 62530/06/2019



QUIL

Trade Mark No. 308438 מספר סימן

Application Date 29/08/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in facilitating the 
navigation of healthcare services for patients, 
providers, and caregivers; Computer software for 
guiding end-users actively through various chronic, 
acute, and well-being experiences by providing each 
user with relevant information for the user's care 
pathway, together with a personalized health itinerary 
for education and communication among patients, 
providers, and caregivers; Downloadable mobile 
application software for use in facilitating the 
navigation of healthcare services for patients, 
providers, and caregivers; Downloadable mobile 
application software for guiding end-users actively 
through various chronic, acute, and well-being 
experiences by providing each user with relevant 
information for the user's care pathway, together with 
a personalized health itinerary for education and 
communication among patients, providers, and 
caregivers; Computer software for use in providing 
information to consumers about health, wellness, and 
health care; Downloadable mobile application 
software for use in providing information to 
consumers about health, wellness, and health care; 
Computer software for use in creating a personalized 
health itinerary; Downloadable mobile software 
application for use in creating a personalized health 
itinerary; Computer software for use in accessing and 
viewing streaming on-demand video content to end-
users in the field of health, wellness, and health care; 
Downloadable mobile application software for use in 
accessing and viewing streaming on-demand video 
content to end-users in the field of health, wellness, 
and health care; Data analytics and reporting 
software for use in the health care and 
pharmaceutical industries; all included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש בהקלת ניווט של שירותי הבריאות 
לחולים, לספקים ולמטפלים; תוכנת מחשב להנחיית משתמשי 
קצה באופן אקטיבי באמצעות חוויות ממושכות שונות, חדות 
וחוויות רווחה על ידי מתן לכל משתמש מידע רלוונטי עבור 
מסלול הטיפול של המשתמש, יחד עם מסלול בריאות אישי 

עבור חינוך ותקשורת בין חולים, ספקים ומטפלים; תוכנה יישום 
להורדה למכשיר נייד לשימוש בקידום הניווט של שירותי 
בריאות לחולים, ספקים, ומטפלים; תוכנות להורדה לנייד 
להנחיית משתמשי קצה באופן אקטיבי באמצעות חוויות 

ממושכות שונות, חדות וחוויות רווחה על-ידי מתן לכל משתמש 
מידע רלוונטי עבור מסלול הטיפול של המשתמש, יחד עם 
מסלול בריאות אישי עבור חינוך ותקשורת בין חולים, ספקים 
ומטפלים; תוכנת מחשב לשימוש במתן מידע לצרכנים על 

בריאות וטיפול בריאותי; תוכנת יישום להורדה לנייד לשימוש 
במידע לצרכנים על בריאות, וטיפול בריאותי; תוכנת מחשב 
לשימוש ביצירת מסלול בריאות אישי; תוכנת יישום להורדה 
לנייד לשימוש ביצירת מסלול בריאות אישית; תוכנת מחשב 
לשימוש בגישה והצגה של תוכן וידאו לפי דרישה למשתמשי 
קצה בתחום הבריאות, והטיפול הבריאותי; תוכנת יישום 

להורדה לנייד לשימוש גישה והצגת הזרמת לפי דרישה תוכן 
וידאו למשתמשי קצה בתחום הבריאות וטיפול בריאותי; תוכנה 
לניתוח ודיווח נתונים לשימוש בתעשיות הבריאות והתרופות; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 44 סוג: 44

Providing information in the field of health, wellness, 
and health care; providing a website featuring 
information in the field of health, wellness, and health 
care; providing medical information; providing health 
care information via a video-on-demand service; 
providing information in the field of health, wellness, 
and health care to patients to create a personalized 
health itinerary; providing information in the field of 
nutrition; collection and analysis of health data for 
health care providers and health plans for health care 
and medical treatment purposes; all included in class 
44.

מתן מידע בתחום הבריאות וטיפול בריאותי; מתן אתר המציג 
מידע בתחום הבריאות וטיפול בריאותי; מתן מידע רפואי; מתן 
מידע על בריאות באמצעות שירות וידאו על פי דרישה; מתן 
מידע בתחום הבריאות וטיפול רפואי לחולים כדי ליצור מסלול 
בריאות אישי; מתן מידע בתחום התזונה; איסוף וניתוח של 
נתונים בריאותיים עבור ספקי שירותי בריאות למטרות טיפול 
רפואי וטיפול רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

כ"ז סיון תשע"ט - 62630/06/2019



 Owners

Name: 1819 LLC

Address: 1900 Market Street, 9th Fl., Philadelphia, 
19103, Pennsylvania, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, 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)

Mauritius, 02/03/2018, No. MU/M/2018/26776 MU/M/2018/26776 מאוריציוס, 02/03/2018, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44
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W20

Trade Mark No. 308452 מספר סימן

Application Date 30/08/2018 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: Reinhold Cohn and Partners

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

Vacuum cleaners for household purposes. שואבי אבק למטרת שימוש במשק בית.                 
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Trade Mark No. 308521 מספר סימן

Application Date 20/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419281 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes; the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; wood-based 
materials, namely, boards and molded padding from 
chipped wood; boards and moulded bodies not of 
metal, for building; boards and moulded bodies from 
wood or wood-based materials, especially boards 
and moulded bodies from chipped wood, wood 
particles or hard-fibre material, or from plastic or 
other non-metal materials, for building, the above-
mentioned goods also with wood-veneer protective 
layers; boards and moulded bodies from a mixture of 
wood, wood-based materials, especially chipped 
wood, wood particles, hard-fibre material, as well as 
plastic, or other non-metal materials or as composite 
material, made of the above-mentioned materials, for 
building, the above-mentioned goods also with wood-
veneer protective layers; wood-plastic composite 
materials, wood-plastic material mixes, wood-based 
material-plastic composite materials, and wood-
based material-plastic material mixes, for building, 
the above-mentioned goods also with wood-veneer 
protective layers; hybrid boards, especially with 
bamboo middle layer, for building; chipboard, 
veneered chipboard, laminated chipboard, fire-
resistant, fire-proof or refractory chipboard panels 
and moulded bodies, the above-mentioned goods for 
building; thin chipboard, oriented strand board, 
boards from long, flat, oriented chips, the above-
mentioned goods especially for building; fibreboards 
and moulded bodies made of fibres for building; 
wood fibreboards, veneered fibreboards, laminated 
fibreboard, melamine-resin-coated medium density 
fibreboards; melamine-resin-coated high density 
fibreboards, the above-mentioned goods especially 
for building; wood-fibre polymer materials for 
building; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, not of metal, especially from biomaterial, 
such as wood or wood-based materials, namely, 
boards and molded padding from chipped wood, or 
from plastic or other non-metal materials; wooden 
flooring, parquet flooring and parquet slabs, parquet 
flooring made of cork, parquet wood flooring, 
especially with a middle layer of wood-based 
materials; paper and paper moulded bodies for 
building, namely paper impregnated with artificial 
resin for laminates; laminates (non-metallic), 
especially consisting of biomaterial, such as wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics or other non-
metal materials especially for building; high-pressure 
laminates and laminates grouted directly or 
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continuously, not of metal; panels, not of metal, 
especially laminate panels, especially consisting of 
biomaterial, such as wood or wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or plastics or other non-metal materials, for 
building; wood, also manufactured timber, 
compressible wood, wood, semi-worked; timber 
boarding; wooden beams; timber planking; wood 
sheeting; wooden doors; wood strips; planks of 
wood; wood veneers; terrace boards; floor slabs, not 
of metal; mouldings for building; wood; planks of 
wood for building; sawn timber; plywood; glue-
laminated wood, especially with a lacquered surface; 
the above-mentioned goods for building; doors, 
especially sliding doors, not of metal, especially 
consisting of biomaterial such as wood or wood-
based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; shuttering 
(non-metallic), especially concrete casings, for 
building; borders, not of metal, especially for building; 
fitted furniture covers, namely, radiator covers, not of 
metal, especially consisting of biomaterial, wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; floor 
coverings being floor tiles or floor panels and terrace 
decking, floor laminates and floor panels, laminates, 
panels and claddings for walls, ceilings and facades 
made of non-metallic materials, especially for 
building, and especially consisting of biomaterial, 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; floor coverings 
being floor tiles or floor panels and terrace decking, 
floor laminates and floor panels, laminates, panels 
and claddings for walls, ceilings and facades made of 
non-metallic materials, especially for building and 
especially consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers as well as the above-
mentioned goods having a decorative and/or 
abrasion-resistant surface and/or having 
soundproofing properties and/or being water-
repellent or waterproof and/or being fire-resistant, 
fire-proof, or refractory; non-metallic transportable 
buildings; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, especially consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; laminate panels [floor 
coverings being floor tiles or floor panels]; high-
pressure laminates and laminates grouted directly or 
continuously as floor coverings being floor tiles or 
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Class: 20 סוג: 20

Furniture, including goods for furniture decorating 
and interior decorating, namely coated, lacquered, 
and printed chipboards, MDF boards, LDF boards, 
HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture parts]; 
boards and moulded bodies being parts of furniture, 
the above-mentioned goods also with a melamine 
surface; furniture consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; work counters [furniture]; 
wooden shelving [furniture]; edge beadings, corner 
protectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes,the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge 
beadings for furniture; corner protectors of plastics; 
edgings of plastic for furniture; plastic edging 
materials for shelving; decorative edging strips of 
wood for use with furniture; decorative edging strips 
of plastic for use with fitted furniture; crates and 
pallets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes,the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; containers, not of metal, for 
storage and transport.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings; wall and ceiling coverings for indoor 
and outdoor applications, to the extent included in 
this class; floor coverings and artificial ground 
coverings; floor coverings of plastic, especially vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood-plastic 
composite materials or wood-based material-plastic 
composite materials; floor tiles made of plastic, 
especially polyvinyl chloride; wall hangings [non-
textile]; wall paper of vinyl; wall coverings, also vinyl 
wall coverings; carpet tiles for covering floors 
consisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic 
composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes-the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; carpets; door 
mats; mats; linoleum.
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 Owners

Name: SWISS KRONO Tec GmbH

Address: Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany

(DE GmbH)

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: 35 סוג: 35

Product sampling for the purpose of presentation and 
sale to third parties; retail and wholesale services in 
relation to building materials, floor coverings, wall 
coverings, ceiling coverings, and facade and terrace 
cladding, furniture and goods for interior and exterior 
decorating.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/10/2017, No. 30 2017 110 990 גרמניה, 27/10/2017, מספר 990 110 2017 30

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 308523 מספר סימן

Application Date 20/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419296 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Goods for structural building with timber, namely 
prefabricated house construction kits for building 
external cellars, bicycle storage racks, or storage 
sheds, comprised of wood flooring materials, and 
cladding panels for ceilings, walls, stairs, doors, door 
frames, windows, window frames, chimneys, decks; 
building materials [non-metallic], especially building 
materials consisting of biomaterial, including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or biomaterials, 
especially wood-based materials, namely, boards 
and molded padding from chipped wood or materials 
of plastics, including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood; boards and moulded bodies not of metal, for 
building; boards and moulded bodies from wood or 
wood-based materials, especially boards and 
moulded bodies from chipped wood, wood particles 
or hard-fibre material, or from plastic or other non-
metal materials, for building, the above-mentioned 
goods also with wood-veneer protective layers; 
boards and moulded bodies from a mixture of wood, 
wood-based materials, especially chipped wood, 
wood particles, hard-fibre material, as well as plastic, 
or other non-metal materials or as composite 
material, made of the above-mentioned materials, for 
building, the above-mentioned goods also with wood-
veneer protective layers; wood-plastic composite 
materials, wood-plastic material mixes, wood-based 
material-plastic composite materials, and wood-
based material-plastic material mixes, for building, 
the above-mentioned goods also with wood-veneer 
protective layers; hybrid boards, especially with 
bamboo middle layer, for building; chipboard, 
veneered chipboard, laminated chipboard, fire-
resistant, fire-proof or refractory chipboard panels 
and moulded bodies, the above-mentioned goods for 
building; thin chipboard, oriented strand board, 
boards from long, flat, oriented chips, the above-
mentioned goods especially for building; fibreboards 
and moulded bodies made of fibres for building; 
wood fibreboards, veneered fibreboards, laminated 
fibreboard, melamine-resin-coated medium density 
fibreboards; melamine-resin-coated high density 
fibreboards, the above-mentioned goods especially 
for building; wood-fibre polymer materials for 
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building; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, not of metal, especially from biomaterial, 
such as wood or wood-based materials, namely, 
boards and molded padding from chipped wood, or 
from plastic or other non-metal materials; wooden 
flooring, parquet flooring and parquet slabs, parquet 
flooring made of cork, parquet wood flooring, 
especially with a middle layer of wood-based 
materials; paper and paper moulded bodies for 
building, namely paper impregnated with artificial 
resin for laminates; laminates (non-metallic), 
especially consisting of biomaterial, such as wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics or other non-
metal materials especially for building; high-pressure 
laminates and laminates grouted directly or 
continuously, not of metal; panels, not of metal, 
especially laminate panels, especially consisting of 
biomaterial, such as wood or wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or plastics or other non-metal materials, for 
building; wood, also manufactured timber, 
compressible wood, wood, semi-worked; timber 
boarding; wooden beams; timber planking; wood 
sheeting; wooden doors; wood strips; planks of 
wood; wood veneers; terrace boards; floor slabs, not 
of metal; mouldings for building; wood; planks of 
wood for building; sawn timber; plywood; glue-
laminated wood, especially with a lacquered surface; 
the above-mentioned goods for building; doors, 
especially sliding doors, not of metal, especially 
consisting of biomaterial such as wood or wood-
based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; shuttering 
(non-metallic), especially concrete casings, for 
building; borders, not of metal, especially for building; 
fitted furniture covers, namely, radiator covers, not of 
metal, especially consisting of biomaterial, wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; floor 
coverings being floor tiles or floor panels and terrace 
decking, floor laminates and floor panels, laminates, 
panels and claddings for walls, ceilings and facades 
made of non-metallic materials, especially for 
building, and especially consisting of biomaterial, 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; floor coverings 
being floor tiles or floor panels and terrace decking, 
floor laminates and floor panels, laminates, panels 
and claddings for walls, ceilings and facades made of 
non-metallic materials, especially for building and 
especially consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers as well as the above-
mentioned goods having a decorative and/or 

כ"ז סיון תשע"ט - 63430/06/2019



abrasion-resistant surface and/or having 
soundproofing properties and/or being water-
repellent or waterproof and/or being fire-resistant, 
fire-proof, or refractory; non-metallic transportable 
buildings; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, especially consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; laminate panels [floor 
coverings being floor tiles or floor panels]; high-
pressure laminates and laminates grouted directly or 
continuously as floor coverings being floor tiles or 
floor panels. Class: 20 סוג: 20

Furniture, including goods for furniture decorating 
and interior decorating, namely coated, lacquered, 
and printed chipboards, MDF boards, LDF boards, 
HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture parts]; 
boards and moulded bodies being parts of furniture, 
the above-mentioned goods also with a melamine 
surface; furniture consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; work counters [furniture]; 
wooden shelving [furniture]; edge beadings, corner 
protectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge 
beadings for furniture; corner protectors of plastics; 
edgings of plastic for furniture; plastic edging 
materials for shelving; decorative edging strips of 
wood for use with furniture; decorative edging strips 
of plastic for use with fitted furniture; crates and 
pallets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; containers, not of metal, for 
storage and transport.
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 Owners

Name: SWISS KRONO Tec GmbH

Address: Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany

(DE GmbH)

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: 27 סוג: 27

Floor coverings; wall and ceiling coverings for indoor 
and outdoor applications, to the extent included in 
this class 27; floor coverings and artificial ground 
coverings; floor coverings of plastic, especially vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood-plastic 
composite materials or wood-based material-plastic 
composite materials; floor tiles made of plastic, 
especially polyvinyl chloride; wall hangings [non-
textile]; wall paper of vinyl; wall coverings, also vinyl 
wall coverings; carpet tiles for covering floors 
consisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic 
composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes-the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; carpets; door 
mats; mats; linoleum.

Class: 35 סוג: 35

Product sampling for the purpose of presentation and 
sale to third parties; retail and wholesale services in 
relation to building materials, floor coverings, wall 
coverings, ceiling coverings, and facade and terrace 
cladding, furniture and goods for interior and exterior 
decorating.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/10/2017, No. 30 2017 110 984 גרמניה, 27/10/2017, מספר 984 110 2017 30

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 308524 מספר סימן

Application Date 25/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419299 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biopharmaceutical preparations for use in the 
treatment of hypertension, strokes, cardiac diseases 
and vascular diseases; diagnostic medical reagents, 
chemicals and biological materials both as spatially 
defined arrays and solutions or reagents for medical 
laboratory use in diagnosting, monitoring, and 
predicting diseases and for measuring or predicting 
response to therapy of cardiac and vascular 
diseases; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of hypertension, strokes, cardiac diseases 
and vascular diseases; pharmaceutical substances 
and medicines for treatment or prevention of eye 
disorders and diseases and of ophthalmological 
disorders and diseases; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment or prevention of 
diabetes; medicines for treating or preventing 
diabetes; ophthalmic medicines and surgical fluids, 
ophthalmic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical eye drops.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely research 
and design relating thereto in the field of 
ophthalmology, in the field of diabetes and in the field 
of treatment of cardio vascular disease, cardiac 
disease and vascular disease; industrial analysis and 
research services; pharmaceutical and 
biopharmaceutical research and development; (bio)
pharmaceutical product evaluation; research into 
treatment of cardio vascular disease, cardiac 
disease, and vascular disease; development of new 
treatments for pathologies in which vascular biology 
plays a critical role in the field of biopharmaceuticals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/02/2018, No. 1369304 בנלוקס, 06/02/2018, מספר 1369304

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Oxurion NV

Address: Gaston Geenslaan 1, B-3001 Heverlee, 
Belgium

(Naamloze Vennootschap)

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
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Trade Mark No. 308525 מספר סימן

Application Date 20/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419304 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Goods for structural building with timber, namely 
prefabricated house construction kits for building 
external cellars, bicycle storage racks, or storage 
sheds, comprised of wood flooring materials, and 
cladding panels for ceilings, walls, stairs, doors, door 
frames, windows, window frames, chimneys, decks; 
building materials [non-metallic], especially building 
materials consisting of biomaterial, including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or biomaterials, 
especially wood-based materials, namely, boards 
and molded padding from chipped wood or materials 
of plastics, including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood; boards and moulded bodies not of metal, for 
building; boards and moulded bodies from wood or 
wood-based materials, especially boards and 
moulded bodies from chipped wood, wood particles 
or hard-fibre material, or from plastic or other non-
metal materials, for building, the above-mentioned 
goods also with wood-veneer protective layers; 
boards and moulded bodies from a mixture of wood, 
wood-based materials, especially chipped wood, 
wood particles, hard-fibre material, as well as plastic, 
or other non-metal materials or as composite 
material, made of the above-mentioned materials, for 
building, the above-mentioned goods also with wood-
veneer protective layers; wood-plastic composite 
materials, wood-plastic material mixes, wood-based 
material-plastic composite materials, and wood-
based material-plastic material mixes, for building, 
the above-mentioned goods also with wood-veneer 
protective layers; hybrid boards, especially with 
bamboo middle layer, for building; chipboard, 
veneered chipboard, laminated chipboard, fire-
resistant, fire-proof or refractory chipboard panels 
and moulded bodies, the above-mentioned goods for 
building; thin chipboard, oriented strand board, 
boards from long, flat, oriented chips, the above-
mentioned goods especially for building; fibreboards 
and moulded bodies made of fibres for building; 
wood fibreboards, veneered fibreboards, laminated 
fibreboard, melamine-resin-coated medium density 
fibreboards; melamine-resin-coated high density 
fibreboards, the above-mentioned goods especially 
for building; wood-fibre polymer materials for 
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building; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, not of metal, especially from biomaterial, 
such as wood or wood-based materials, namely, 
boards and molded padding from chipped wood, or 
from plastic or other non-metal materials; wooden 
flooring, parquet flooring and parquet slabs, parquet 
flooring made of cork, parquet wood flooring, 
especially with a middle layer of wood-based 
materials; paper and paper moulded bodies for 
building, namely paper impregnated with artificial 
resin for laminates; laminates (non-metallic), 
especially consisting of biomaterial, such as wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics or other non-
metal materials especially for building; high-pressure 
laminates and laminates grouted directly or 
continuously, not of metal; panels, not of metal, 
especially laminate panels, especially consisting of 
biomaterial, such as wood or wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or plastics or other non-metal materials, for 
building; wood, also manufactured timber, 
compressible wood, wood, semi-worked; timber 
boarding; wooden beams; timber planking; wood 
sheeting; wooden doors; wood strips; planks of 
wood; wood veneers; terrace boards; floor slabs, not 
of metal; mouldings for building; wood; planks of 
wood for building; sawn timber; plywood; glue-
laminated wood, especially with a lacquered surface; 
the above-mentioned goods for building; doors, 
especially sliding doors, not of metal, especially 
consisting of biomaterial such as wood or wood-
based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; shuttering 
(non-metallic), especially concrete casings, for 
building; borders, not of metal, especially for building; 
fitted furniture covers, namely, radiator covers, not of 
metal, especially consisting of biomaterial, wood or 
wood-based materials, namely, boards and molded 
padding from chipped wood, or plastics; floor 
coverings being floor tiles or floor panels and terrace 
decking, floor laminates and floor panels, laminates, 
panels and claddings for walls, ceilings and facades 
made of non-metallic materials, especially for 
building, and especially consisting of biomaterial, 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes; floor coverings 
being floor tiles or floor panels and terrace decking, 
floor laminates and floor panels, laminates, panels 
and claddings for walls, ceilings and facades made of 
non-metallic materials, especially for building and 
especially consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterials, especially wood-based materials, 
namely, boards and molded padding from chipped 
wood, or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers as well as the above-
mentioned goods having a decorative and/or 
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abrasion-resistant surface and/or having 
soundproofing properties and/or being water-
repellent or waterproof and/or being fire-resistant, 
fire-proof, or refractory; non-metallic transportable 
buildings; floor coverings being floor tiles or floor 
panels, especially consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; laminate panels [floor 
coverings being floor tiles or floor panels]; high-
pressure laminates and laminates grouted directly or 
continuously as floor coverings being floor tiles or 
floor panels. Class: 20 סוג: 20

Furniture, including goods for furniture decorating 
and interior decorating, namely coated, lacquered, 
and printed chipboards, MDF boards, LDF boards, 
HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture parts]; 
boards and moulded bodies being parts of furniture, 
the above-mentioned goods also with a melamine 
surface; furniture consisting of biomaterial including, 
but not limited to, organic raw materials of biological 
origin, such as wood, wood fibres, grasses, or 
plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; work counters [furniture]; 
wooden shelving [furniture]; edge beadings, corner 
protectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial 
including, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, grasses, 
or plastics including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge 
beadings for furniture; corner protectors of plastics; 
edgings of plastic for furniture; plastic edging 
materials for shelving; decorative edging strips of 
wood for use with furniture; decorative edging strips 
of plastic for use with fitted furniture; crates and 
pallets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or 
biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; containers, not of metal, for 
storage and transport.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, grey and white.

 Owners

Name: SWISS KRONO Tec GmbH

Address: Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany

(DE GmbH)

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: 27 סוג: 27

Floor coverings; wall and ceiling coverings for indoor 
and outdoor applications, to the extent included in 
this class; floor coverings and artificial ground 
coverings; floor coverings of plastic, especially vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood-plastic 
composite materials or wood-based material-plastic 
composite materials; floor tiles made of plastic, 
especially polyvinyl chloride; wall hangings [non-
textile]; wall paper of vinyl; wall coverings, also vinyl 
wall coverings; carpet tiles for covering floors 
consisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic 
composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes-the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; carpets; door 
mats; mats; linoleum.

Class: 35 סוג: 35

Product sampling for the purpose of presentation and 
sale to third parties; retail and wholesale services in 
relation to building materials, floor coverings, wall 
coverings, ceiling coverings, and facade and terrace 
cladding, furniture and goods for interior and exterior 
decorating.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/10/2017, No. 30 2017 110 979 גרמניה, 27/10/2017, מספר 979 110 2017 30

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 308528 מספר סימן

Application Date 12/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419317 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform and computer hardware 
platform for advanced safety and driver assistance 
systems for vehicles; sensors for use in the control of 
vehicle steering, braking, acceleration; electronic 
imaging modules comprising infrared sensors, radar, 
LiDAR (light detection and ranging apparatus), and 
cameras with computer vision and algorithms; 
electronic control apparatus for autonomous driving 
of vehicles; computer software for autonomous 
driving of motor vehicles; computer software and 
computer hardware for controlling the operation of 
vehicles, sensors, cameras, radar apparatus, laser 
devices for sensing distance to objects, laser 
measuring systems, and LiDAR (light detection and 
ranging apparatus); computer software and computer 
hardware for transmission of data within a vehicle 
and for communications between and among 
vehicles and a cloud-based platform; computer 
software and computer hardware for controlling 
vehicle communications networks; computer software 
and computer hardware for collecting and analyzing 
data generated by vehicle sensors and external 
sources.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service featuring computer software 
that enables connected automotive features for 
autonomous driving, for processing vehicle to 
infrastructure data and for providing updates to 
advanced safety and driver assistance systems; 
software as a service featuring software that 
compiles data aggregated from external services 
regarding driving conditions, weather, other vehicles, 
obstacles, routing information, and points of interest.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2017, No. 017602384 האיחוד האירופי, 15/12/2017, מספר 017602384

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

(Republic of Korea Co., Ltd.)

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. 308532 מספר סימן

Application Date 21/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419351 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric apparatus used in the kitchen for chopping, 
grinding, crushing, mixing and crumbling; mixers, 
blenders, kitchen robots, electric knives, meat-
grinding machines, garbage disposal machines, 
dishwashers, washing machines and spin dryers [not 
heated], electrical or motor-operated floor polishing 
machines, electric vacuum cleaners and electric 
carpet washing machines and their bags, pipes and 
parts thereof; dust removing installations for cleaning 
purposes; dust exhausting installations for cleaning 
purposes; mud catchers and collectors [machines].

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and steam production 
installations; boilers for stoves, central heating and 
natural gas installations as part of heating 
installation, steam boilers, exchangers, burners, 
apartment heating apparatus, water heaters used 
also as apartment heating installations, water 
heaters, radiators, heat pumps, electrical water 
boilers, sun energy collectors and devices, solid, 
liquid and gas fuel and electric stoves, cook stoves, 
climatization and air-conditioning devices; air 
conditioners, fans (air blowers), ventilators, air 
conditioners including those for vehicles; air 
disinfecting and cleaning installations and apparatus 
for indoor spaces and parts and accessories thereof, 
cooling apparatus; refrigerators, deep-freezers, ice-
boxes, ice machines and devices, electric and gas 
apparatus, machines and devices used for cooking 
and boiling; sandwich-grilling machines, toasters, 
deep fryers, grills, barbecue grills, ovens, stoves, 
pop-corn machines, autoclaves, coffee and tea 
machines, water boilers (kettles) and parts thereof, 
water softening apparatus, water purifying apparatus, 
water purifying installations, sewage purifying 
installations, electric hair drying machines, hair 
blowers, hand drying machines, humidifiers for 
household purposes, solarium devices, lighters used 
in kitchen, lighters as parts of heating and cooking 
apparatus, industrial type ovens; industrial type 
drying installations, industrial type cooling 
installations, cooling towers, refrigerating chambers, 
laundry dryers.
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 Owners

Name: ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Address: E5 Ankara Asfaltı Üzeri, 81719 Tuzla, TR-
34950 İstanbul, Turkey

(Turkey 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
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Trade Mark No. 308540 מספר סימן

Application Date 01/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419503 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and instruments, to be operated by hand, 
namely hand-operated cutting tools, screwdrivers, 
serving knives; cutlery, forks and spoons being 
tableware; instruments for preparing food, namely 
knives, forks and spoons; kitchen knives, table 
cutlery.

Class: 21 סוג: 21

Utensils and tableware for household or kitchen, 
namely bowls, plates, dishes, baking dishes, drinking 
glasses, drinking cups and saucers, coffee mugs, tea 
sets, tea pots, tea infusers, salad tongs, serving 
spoons and forks, carving forks, serving bowls, 
serving trays, serving dishes, serving platters; combs 
and sponges, namely cleaning combs, cleaning 
sponges, sponges for household purposes; brushes, 
except paint brushes, namely dishwashing brushing, 
crumb brushes, floor brushes, washing brushes, 
dusting brushes; materials for brush-making; 
cleaning material, namely, cleaning sponges, and 
cleaning brushes for household use; raw or semi-
worked glass, excluding glass for building purposes; 
bowls, plates, dishes, baking dishes, drinking 
glasses, drinking cups, coffee mugs, tea sets, tea 
pots made of glass, porcelain and earthenware.

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

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

Benelux, 14/02/2018, No. 1369924 בנלוקס, 14/02/2018, מספר 1369924

Class: 8 סוג: 8

כ"ז סיון תשע"ט - 64730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and yellow.

 Owners

Name: FINE DINING AND LIVING

Address: Pas 257, B-2440 Geel, Belgium

(Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(in English A Private company with limited liability 
organized and existing under the laws of Belgium))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 308550 מספר סימן

Application Date 28/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419586 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, blue and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red: the circle, the letter "S"; blue: the stylized 
shrimp device, the curved band, the words "SINCE 
1978" and "TAPIMEX"; white: the words "VIET NAM" 
and "STAPIMEX" and the small star.

Red, blue and white. Red: the circle, the letter "S"; 
blue: the stylized shrimp device, the curved band, the 
words "SINCE 1978" and "TAPIMEX"; white: the 
words "VIET NAM" and "STAPIMEX" and the small 
star.

 Owners

Name: SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK 
COMPANY (STAPIMEX)

Address: 220 National Road 1, Ward 7, Soc Trang City, 
Soc Trang Province, Viet Nam

(Viet Nam JOINT STOCK 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: 29 סוג: 29

Processed aquatic products, namely, processed 
shrimp, processed crab, processed fish, processed 
squid; processed clam.
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Trade Mark No. 308557 מספר סימן

Application Date 08/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419684 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Electrical energy.

Class: 9 סוג: 9

Software, namely, for providing information on 
transportation services, for providing parking spaces 
for vehicles and for supplying and distributing energy; 
mobile apps for and in connection with vehicle-
related services; mobile apps for and in connection 
with mobility services; apparatus, instruments and 
cables for electricity; charging stations for electricity; 
power distributors (electrical); power regulating 
apparatus; power distributing boxes; power supply 
devices; battery chargers; batteries for vehicles, 
recorded data; data storage devices; databases; 
hardware for data processing; information 
technology, audio-visual, multi-media and 
photographic devices; network communication 
devices; electric and electronic components; optical 
devices and equipment; amplifying apparatus and 
correctors; measuring, detection and monitoring 
instruments, devices and controllers; electric and 
electronic monitoring, control, diagnosis and safety 
apparatus and instruments; navigation, orientation, 
location tracking, target tracking and mapping 
devices; parts and accessories for all aforesaid 
goods included in this class. 
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Class: 35 סוג: 35

Arranging of contracts for third parties for the 
provision of services, namely arranging of contracts 
for the provision of transportation services, in 
particular rental of vehicles, providing of  parking 
spaces and vehicle parking as well as travel route 
planning and navigation services [positioning, route 
and course plotting and planning], packaging and 
storage of goods, courier services of all kinds, 
arranging of contracts for the purchase of electrical 
energy; advertising, marketing and sales promotion; 
arranging of business contacts; assistance in 
business matters, business management and 
administrative services; business administration; 
professional business analysis, research and 
information services; market research; rental, lease 
and usufructuary lease of publicity material, 
advertising space, advertising time on 
communication media, automatic dispensers, 
vending machines, sales stands, billboards 
(advertising boards), sales stands in traveling fairs; 
consultancy and information regarding the aforesaid 
services included in this class.

Class: 36 סוג: 36

Insurance services, in particular insurance 
underwriting and/or brokerage of life insurance, 
health insurance, accident insurance, fire insurance 
(also on parking areas, in car parks and parking 
garages); issuing of prepaid cards, coupons, 
vouchers; financial, monetary and banking 
transactions; loan and credit financing services, 
brokerage services relating to lease-purchase; debt 
collection and factoring services; electronic payment 
services; processing of payment transactions for the 
rental of parking spaces, for the rental of vehicles 
and/or the supply of electrical energy; services in the 
field of bank cards, credit cards and cash cards; real 
estate services; pawnbrokerage; safe deposit 
services; fund raising and financial sponsoring; 
financial appraisals; rental, lease and usufructuary 
lease of real estate, offices, stores, offices for co-
working; consultancy and information regarding the 
aforesaid services included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Petrol station services, namely refueling, washing, 
cleaning, maintaining and repairing of vehicles; 
charging of electric vehicles and car batteries; 
installation, cleaning, repair and maintenance 
services for vehicles and transportation means, 
related apparatus and instruments and cables for 
electricity, charging stations for electricity, battery 
charging devices, batteries for vehicles, navigation, 
orientation, location tracking, target tracking and 
mapping devices; rental, lease and usufructuary 
lease of carwash equipment and material; 
consultancy and information regarding the aforesaid 
services included in this class.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, provision of 
on-line access to data and application programs for 
the provision of transportation services and for 
booking transportation means, for providing parking 
spaces for vehicles and for the supply and 
distribution of energy; telecommunication services for 
payment processing services; provision of access to 
audio/video content, websites and Internet portals; 
rental, lease and usufructuary lease of 
telecommunication equipment, telephones, access 
time to global computer networks; consultancy and 
information regarding the aforesaid services included 
in this class. 

Class: 39 סוג: 39

Distribution of electricity by cables; supply of energy; 
distribution of energy; transportation; transportation 
and delivery of goods; freight and people 
transportation brokerage; transportation of 
passengers and travelers; arranging and conducting 
of sightseeing tours, travels, trips and excursions as 
well as escorting travelers, tour guiding; rescue, 
towing and automobile salvage services; packaging 
and storage of goods; parking, storage and garaging 
of vehicles; rental of parking spaces for vehicles; 
provision of information on parking spaces for 
vehicles; travel route planning [navigation services]; 
navigation services [positioning, route and course 
plotting and planning]; provision of information and 
planning; booking of transportation services; rental, 
lease and usufructuary lease of automobile, car, 
garage, parking lot, parking place, parking sites, 
vehicle, motor racing cars, navigational systems; 
consultancy and information regarding the aforesaid 
services included in this class.

Class: 41 סוג: 41

Education, training, entertainment and sports, 
namely, in connection with the provision of 
transportation services and for booking transportation 
means, providing parking spaces for vehicles and the 
supply and distribution of energy; driver training; 
organisation and conducting of sporting events and 
competitions; consultancy and information regarding 
the aforesaid services included in this class. 

Class: 42 סוג: 42

Rental of software; provision of temporary use of 
non-downloadable software; provision of software for 
use; all aforesaid services, namely, in connection 
with software for the provision of transportation 
services and for booking transportation means, 
providing parking spaces for vehicles and/or the 
supply and distribution of energy; rental, lease and 
usufructuary lease of software, computers, web 
servers; consultancy and information regarding the 
aforesaid services included in this class. 

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 65230/06/2019



 Owners

Name: CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach 
Haesemann & Partner Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB

Address: von Rechtsanwälten mbB, Bismarckstr. 11-13, 
50672 Köln, Germany

(DE Limited Partnership of Lawyers)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Germany, 10/10/2017, No. 30 2017 025 583 גרמניה, 10/10/2017, מספר 583 025 2017 30

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 65330/06/2019



Trade Mark No. 308566 מספר סימן

Application Date 03/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419800 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of respiratory,  inflammatory, and fibrotic 
diseases, disorders and conditions; biological 
preparations for medical or therapeutic use.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
medical research and scientific  research, chemical 
analysis in the healthcare and biomedical fields; 
scientific  and technological services in the nature of 
scientific data processing analysis  services; 
biomedical and pharmaceutical research services; 
research in the field  of therapeutic biological and 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical  
research and development; provision of information 
regarding scientific  research in the field of 
pharmaceutical products and biomedicine.

Class: 44 סוג: 44

Provision of health information and medical 
information; provision of information concerning the 
diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceutical and biological preparations for 
prevention and treatment of diseases, disorders and 
pathologies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/01/2018, No. 717166 שוויץ, 04/01/2018, מספר 717166

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 65430/06/2019



 Owners

Name: Respivant Sciences GmbH

Address: Viaduktstrasse 8, CH-4051 Basel, Switzerland

(Switzerland a private company limited by shares)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 65530/06/2019



Trade Mark No. 308567 מספר סימן

Application Date 12/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1419803 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform and computer hardware 
platform for advanced safety and driver assistance 
systems for vehicles; sensors for use in the control of 
vehicle steering, braking, acceleration; electronic 
imaging modules comprising infrared sensors, radar, 
LiDAR (light detection and ranging apparatus), and 
cameras with computer vision and algorithms; 
electronic control apparatus for autonomous driving 
of vehicles; computer software for autonomous 
driving of motor vehicles; computer software and 
computer hardware for controlling the operation of 
vehicles, sensors, cameras, radar apparatus, laser 
devices for sensing distance to objects, laser 
measuring systems, and LiDAR (light detection and 
ranging apparatus); computer software and computer 
hardware for transmission of data within a vehicle 
and for communications between and among 
vehicles and a cloud-based platform; computer 
software and computer hardware for controlling 
vehicle communications networks; computer software 
and computer hardware for collecting and analyzing 
data generated by vehicle sensors and external 
sources.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service featuring computer software 
that enables connected automotive features for 
autonomous driving, for processing vehicle to 
infrastructure data and for providing updates to 
advanced safety and driver assistance systems; 
software as a service featuring software that 
compiles data aggregated from external services 
regarding driving conditions, weather, other vehicles, 
obstacles, routing information, and points of interest.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2017, No. 017610023 האיחוד האירופי, 15/12/2017, מספר 017610023

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 65630/06/2019



 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

(Republic of Korea Co., Ltd.)

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

כ"ז סיון תשע"ט - 65730/06/2019



Trade Mark No. 308595 מספר סימן

Application Date 27/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0748326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swiss Reinsurance Company Ltd.

Address: Mythenquai 50/60, CH-8022 Zürich, Switzerland

(Suisse Société anoyme)

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: 36 סוג: 36

Insurance; reinsurance; retirement fund investment 
services; wealth management; asset-liability 
management services.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software relating to insurance and reinsurance 
products, retirement fund investment services, wealth 
management and asset-liability management 
services. 

כ"ז סיון תשע"ט - 65830/06/2019



Trade Mark No. 308607 מספר סימן

Application Date 17/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1379754 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning and fragrancing preparations; 
cleaning preparations for laundry use; detergents for 
laundry use; laundry preparations; cleaning products 
for cycling clothing; wiping cloths impregnated with a 
cleaning preparation for cleaning eye glasses and 
eyewear; toiletries; skin care preparations; skin 
creams; non-medicated dermatological creams; non-
medicated preparations for the treatment or 
prevention of skin ailments associated with cycling; 
chamois creams for cycling.

Class: 9 סוג: 9

Eyewear; protective eyewear; sports eyewear; 
eyewear for cycling; triathlon eyewear; eyewear for 
swimming; eyewear cases; sun glasses; lenses for 
glasses; frames for glasses; anti-glare glasses; 
protective helmets; sports helmets; helmets for 
cycling; helmets for racing cycling.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; parts and fittings for bicycles; frames for 
bicycles; touring bicycles; racing bicycles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services relating to bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning and fragrancing preparations, cleaning 
preparations for laundry use, detergents for laundry 
use, laundry preparations, cleaning products for 
cycling clothing, laundry detergents, wiping cloths 
impregnated with a cleaning preparation for cleaning 
eye glasses and eyewear, toiletries, skin care 
preparations, skin creams, non-medicated 
dermatological creams, non-medicated preparations 
for the treatment or prevention of ailments associated 

כ"ז סיון תשע"ט - 65930/06/2019



with cycling, chamois creams for cycling, 
pharmaceutical creams and gels, pain relieving gels 
and creams, medicated skin creams and gels, 
medicated protective creams and gels, medicinal 
creams and gels for skin care, skin care creams and 
gels for medical use, medicated preparations for the 
treatment or prevention of ailments associated with 
cycling, eyewear, protective eyewear, sports 
eyewear, eyewear for cycling, triathlon eyewear, 
eyewear for swimming, eyewear cases, sun glasses, 
lenses for glasses, frames for glasses, anti-glare 
glasses, protective helmets, sports helmets, helmets 
for cycling, helmets for racing cycling, bicycles, parts 
and fittings for bicycles, touring bicycles, racing 
bicycles, road racing bicycles, triathlon bicycles, 
luggage, suitcases, bags, luggage bags, travelling 
bags, backpacks, backpacks for cycling, sport bags, 
drinking vessels, water bottles, drinking bottles for 
sports, drinking bottles for cycling, clothing, casual 
clothing, leisure wear, sportswear, gym clothing, 
cycling clothing, clothing for urban cyclists, clothing 
for commuting cyclists, mountain biking clothing, 
track cycling clothing, indoor cycling clothing, 
triathlon clothing, running clothing, swimming 
clothing, clothing for use on stationary exercise 
bicycles, thermally insulated clothing, thermally 
insulated clothing for cycling, thermally insulated 
clothing for mountain biking, thermally insulated 
clothing for triathletes, thermal underwear, thermal 
underwear for mountain biking, water resistant 
clothing, water resistant clothing for cyclists, water 
resistant clothing for mountain bikers, water resistant 
clothing for triathletes, waterproof clothing, 
waterproof clothing for cycling, waterproof clothing for 
mountain biking, waterproof clothing for triathletes, 
windproof clothing, windproof clothing for cycling, 
windproof clothing for mountain biking, windproof 
clothing for triathletes, shorts, shorts for mountain 
bikers, protective shorts for mountain bikers, bib 
shorts, bib shorts for cycling, bib shorts for mountain 
biking, bib shorts for racing mountain bikers, 
thermally insulated bib shorts for cycling, thermally 
insulated bib shorts for mountain biking, triathlon bib 
shorts, trousers, trousers for cycling, trousers for 
mountain biking, tights for cycling, tights for mountain 
biking, t-shirts, polo shirts, shirts, sleeveless shirts, 
long, short and sleeveless jerseys, long, short and 
sleeveless jerseys for cycling, long, short and 
sleeveless jerseys for mountain biking, long, short 
and sleeveless jerseys for racing mountain bikers, 
windproof jerseys for cycling, windproof jerseys for 
mountain biking, thermally insulated jerseys for 
cycling, thermally insulated jerseys for mountain 
biking, track suits, track pants, track tops, hoodies, 
jackets, jackets for cycling, water resistant jackets for 
cycling, jackets for mountain biking, jackets for racing 
mountain bikers, shell jackets for mountain biking, 
waterproof jackets for cycling, water resistant jackets 
for mountain biking, waterproof jackets for mountain 
biking, windproof jackets for cycling, windproof 
jackets for mountain biking, thermally insulated 
jackets for cycling, thermally insulated jackets for 
mountain biking, gilets, gilets for cycling, shell gilets 
for cycling, gilets for mountain biking, gilets for racing 
mountain bikers, shell gilets for mountain biking, 
waterproof gilets for cycling, waterproof gilets for 
mountain biking, water resistant gilets for cycling, 

כ"ז סיון תשע"ט - 66030/06/2019



water resistant gilets for mountain biking, windproof 
gilets for cycling, windproof gilets for mountain biking, 
thermally insulated gilets for cycling, thermally 
insulated gilets for mountain biking, aerodynamic 
suits for racing mountain bikers, arm warmers, arm 
warmers for cyclists, arm warmers for mountain 
bikers, arm warmers for racing mountain bikers, 
windproof arm warmers for cyclists, windproof arm 
warmers for mountain bikers, water resistant arm 
warmers for cyclists, water resistant arm warmers for 
mountain bikers, leg warmers, leg warmers for 
cyclists, leg warmers for mountain biker, leg warmers 
for racing mountain bikers, windproof leg warmers for 
cyclists, windproof leg warmers for mountain bikers, 
water resistant leg warmers for cyclists, water 
resistant leg warmers for mountain bikers, gloves, 
cycling gloves, mountain biking gloves, gloves for 
racing mountain bikers, long and short finger cycling 
gloves, long and short finger cycling gloves for 
mountain biking, windproof cycling gloves, windproof 
cycling gloves for mountain biking, waterproof cycling 
gloves, waterproof cycling gloves for mountain biking, 
thermally insulated cycling gloves, thermally 
insulated cycling gloves for mountain biking, cycling 
gloves made of neoprene, cycling gloves made of 
neoprene for mountain biking, water resistant cycling 
gloves, water resistant cycling gloves for mountain 
biking, socks, cycling socks, socks for mountain 
biking, socks for racing mountain bikers, thermally 
insulated socks for cycling, thermally insulated socks 
for mountain biking, footwear, casual footwear, 
leisure footwear, sports footwear, gym footwear, 
cycling footwear, footwear for mountain biking, 
footwear for racing mountain bikers, track cycling 
footwear, indoor cycling footwear, footwear for use 
on stationary exercise bicycles, triathlon footwear, 
running footwear, swimming footwear, overshoes for 
cycling, overshoes for mountain biking, overshoes for 
racing mountain bikers, oversocks for cycling, 
oversocks for mountain biking, waterproof overshoes 
for cycling, waterproof overshoes for mountain biking, 
water resistant overshoes for cycling, water resistant 
overshoes for mountain biking, windproof overshoes 
for cycling, windproof overshoes for mountain biking, 
thermally insulated overshoes for cycling, thermally 
insulated overshoes for mountain biking, headgear, 
casual headgear, headgear for leisure wear, caps, 
beanies, headbands, cycling headgear, track cycling 
headgear, indoor cycling headgear, headgear for use 
on stationary exercise bicycles, triathlon headgear, 
running headgear, swimming headgear, headgear for 
mountain biking, headgear for racing mountain 
bikers, insulating caps for cycling, insulating caps for 
mountain biking, waterproof caps for cycling, 
waterproof caps for mountain biking, water resistant 
caps for cycling, water resistant caps for mountain 
biking, windproof caps for cycling, windproof caps for 
mountain biking, cycling headbands, headbands for 
mountain biking, protective padding for sport, 
protective padding for cycling, protective padding for 
use in cycling shorts.

כ"ז סיון תשע"ט - 66130/06/2019



 Owners

Name: ASSOS of Switzerland GmbH

Address: Via Bresce 1, CH-6854 San Pietro di Stabio, 
Switzerland

(Switzerland GmbH )

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

כ"ז סיון תשע"ט - 66230/06/2019



Trade Mark No. 308661 מספר סימן

Application Date 24/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1420674 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitted fabrics (garments); pullovers; sleeveless 
pullovers; T-shirts; vests; singlets; sleeveless 
singlets, frocks; skirts; underwear; bathing suits; bath 
robes; shorts; trousers; sweaters; bonnets; caps; 
hats; sashes for wear; scarves; shawls; peaked caps; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, 
stadium jackets (chasubles); blazers; waterproof 
clothing; coats; uniforms; neckties; bandanas; 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs, not of 
paper; pyjamas; playclothes for infants and children; 
stockings and socks; stocking suspenders; belts; 
suspenders and braces.

כ"ז סיון תשע"ט - 66330/06/2019



Class: 41 סוג: 41

operating lotteries and competitions; sport-related 
betting and game services; hospitality services 
(sport, entertainment); hospitality services, namely 
customer reception services (entertainment services), 
including provision of admission tickets for sporting or 
entertainment events; entertainment services relating 
to sporting events; organization of events and 
sporting and cultural activities; organization of 
sporting competitions; organization of events in the 
field of football; operation of sports facilities; video 
and audiovisual systems rental; rental of interactive 
educational and recreational products, of interactive 
educational and recreational compact disks in the 
field of sports, of CD-ROMs and computer games; 
production of interactive compact discs and of CD-
ROMS; television and radio coverage of sports 
events; production services for radio and television 
programs and videotapes; ticket reservation services 
and information for entertainment, sporting and 
cultural events; sports camps services; timing during 
sports events; organization of beauty contests; 
interactive entertainment; online betting and game 
services on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; provision of services relating 
to raffles; information in the field of entertainment 
(including in the sports field), provided online from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic game services transmitted via the Internet 
or on mobile telephones; book publishing; on-line 
publishing of electronic books and newspapers; audio 
and video recording services; production of animated 
cartoons for  the movies, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and image 
recordings for entertainment; information in the field 
of education provided online from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; translation 
services; photography services; rental of football 
stadiums; programming and/or rental of film 
recordings and of sound and video recordings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/10/2017, No. UK00003266936 UK00003266936 ממלכה מאוחדת, 30/10/2017, מספר

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 66430/06/2019



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 66530/06/2019



Trade Mark No. 308664 מספר סימן

Application Date 24/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1420706 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitted fabrics (garments); pullovers; sleeveless 
pullovers; T-shirts; vests; singlets; sleeveless 
singlets, frocks; skirts; underwear; bathing suits; bath 
robes; shorts; trousers; sweaters; bonnets; caps; 
hats; sashes for wear; scarves; shawls; peaked caps; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, 
stadium jackets (chasubles); blazers; waterproof 
clothing; coats; uniforms; neckties; bandanas; 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs, not of 
paper; pyjamas; playclothes for infants and children; 
stockings and socks; stocking suspenders; belts; 
suspenders and braces.

כ"ז סיון תשע"ט - 66630/06/2019



Class: 41 סוג: 41

operating lotteries and competitions; sport-related 
betting and game services; hospitality services 
(sport, entertainment); hospitality services, namely 
customer reception services (entertainment services), 
including provision of admission tickets for sporting or 
entertainment events; entertainment services relating 
to sporting events; organization of events and 
sporting and cultural activities; organization of 
sporting competitions; organization of events in the 
field of football; operation of sports facilities; video 
and audiovisual systems rental; rental of interactive 
educational and recreational products, of interactive 
educational and recreational compact disks in the 
field of sports, of CD-ROMs and computer games; 
production of interactive compact discs and of CD-
ROMS; television and radio coverage of sports 
events; production services for radio and television 
programs and videotapes; ticket reservation services 
and information for entertainment, sporting and 
cultural events; sports camps services; timing during 
sports events; organization of beauty contests; 
interactive entertainment; online betting and game 
services on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; provision of services relating 
to raffles; information in the field of entertainment 
(including in the sports field), provided online from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic game services transmitted via the Internet 
or on mobile telephones; book publishing; on-line 
publishing of electronic books and newspapers; audio 
and video recording services; production of animated 
cartoons for the movies, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and image 
recordings for entertainment; information in the field 
of education provided online from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; translation 
services; photography services; rental of football 
stadiums; programming and/or rental of film 
recordings and of sound and video recordings

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/10/2017, No. UK00003266930 UK00003266930 ממלכה מאוחדת, 30/10/2017, מספר

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 66730/06/2019



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 66830/06/2019



Trade Mark No. 308680 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1369082 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 299461  299461 תיק/ים

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring and electric, electronic or optical 
interconnection systems (apparatus); electric 
contacts; electric wires; cabling wires; optical fibers; 
electric cables; coaxial cables; fiber-optic cables; 
data transmission cables; composite cables; 
connectors [electricity]; electrical connectors; 
electronic connectors; optical connectors; coaxial 
connectors; connectors [electricity]; electric 
connections; electronic connections; optical 
connections; cable connections; electric cords; 
coaxial cords; conductors [electricity]; electric, 
electronic or optical conductors; bus bars 
[conductors]; battery bars; electric relays; electric 
cable connectors; wire harnesses; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical use; arterial blood 
pressure measuring apparatus; thermometers for 
medical use; radiological apparatus for medical use; 
stethoscopes; urological apparatus and instruments; 
blood testing apparatus; medical apparatus for 
hearing analysis and diagnosis; electrocardiograph; 
retinograph; apparatus and instruments for the 
detection of diseases; none of the aforementioned 
items for use with weapons, video cameras, or 
photography cameras.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; publication of advertising texts; 
retail and wholesale of electronic components, 
cables, wires, contacts, cords, connectors, 
connections and conductors; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

כ"ז סיון תשע"ט - 66930/06/2019



 Owners

Name: AXON CABLE

Address: 2 Route de Chalons, F-51210 MONTMIRAIL, 
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: 37 סוג: 37

Cable wiring; installation of cable networks; 
installation, repair and maintenance of alarms and 
warning devices for falls, accidents or fainting spells; 
installation, repair and maintenance of motion 
detectors and smoke alarms; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

Class: 40 סוג: 40

Assembly of mechanical or electronic components for 
others; custom assembly of materials for others; 
information relating to the treatment of materials; 
none of the aforementioned items for use with 
weapons, video cameras, or photography cameras.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; engineering work; surveying 
[engineering work]; technical research; research and 
development of new products for others; 
development of new technologies for others; testing 
services for the certification of quality or standards; 
testing and analysis of materials; compliance testing 
services; security testing of products; testing of 
materials; design of wiring installations; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

Class: 44 סוג: 44

Telemedicine services; rental of medical apparatus 
and instruments; preventive medicine services; 
medical information by telephone; home help for the 
sick, elderly or disabled (remote medical assistance); 
none of the aforementioned items for use with 
weapons, video cameras, or photography cameras.

כ"ז סיון תשע"ט - 67030/06/2019



Trade Mark No. 308681 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1369083 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 299462  299462 תיק/ים

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wiring and electric, electronic or optical 
interconnection systems (apparatus); electric 
contacts; electric wires; cabling wires; optical fibers; 
electric cables; coaxial cables; fiber-optic cables; 
data transmission cables; composite cables; 
connectors [electricity]; electrical connectors; 
electronic connectors; optical connectors; coaxial 
connectors; connectors [electricity]; electric 
connections; electronic connections; optical 
connections; cable connections; electric cords; 
coaxial cords; conductors [electricity]; electric, 
electronic or optical conductors; bus bars 
[conductors]; battery bars; electric relays; electric 
cable connectors; wire harnesses; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras. 

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical use; arterial blood 
pressure measuring apparatus; thermometers for 
medical use; radiological apparatus for medical use; 
stethoscopes; urological apparatus and instruments; 
blood testing apparatus; medical apparatus for 
hearing analysis and diagnosis; electrocardiograph; 
retinograph; apparatus and instruments for the 
detection of diseases; none of the aforementioned 
items for use with weapons, video cameras, or 
photography cameras.

כ"ז סיון תשע"ט - 67130/06/2019



 Owners

Name: AXON CABLE

Address: 2 Route de Chalons, F-51210 MONTMIRAIL, 
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: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; publication of advertising texts; 
retail and wholesale of electronic components, 
cables, wires, contacts, cords, connectors, 
connections and conductors; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

Class: 37 סוג: 37

Cable wiring; installation of cable networks; 
installation, repair and maintenance of alarms and 
warning devices for falls, accidents or fainting spells; 
installation, repair and maintenance of motion 
detectors and smoke alarms; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

Class: 40 סוג: 40

Assembly of mechanical or electronic components for 
others; custom assembly of materials for others; 
information relating to the treatment of materials; 
none of the aforementioned items for use with 
weapons, video cameras, or photography cameras.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; engineering work; surveying 
[engineering work]; technical research; research and 
development of new products for others; 
development of new technologies for others; testing 
services for the certification of quality or standards; 
testing and analysis of materials; compliance testing 
services; security testing of products; testing of 
materials; design of wiring installations; none of the 
aforementioned items for use with weapons, video 
cameras, or photography cameras.

Class: 44 סוג: 44

Telemedicine services; rental of medical apparatus 
and instruments; preventive medicine services; 
medical information by telephone; home help for the 
sick, elderly or disabled (remote medical assistance); 
none of the aforementioned items for use with 
weapons, video cameras, or photography cameras.

כ"ז סיון תשע"ט - 67230/06/2019



Trade Mark No. 308686 מספר סימן

Application Date 15/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1405459 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, 
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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology. 

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

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

Switzerland, 03/04/2018, No. 715023 שוויץ, 03/04/2018, מספר 715023

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 67330/06/2019



AURADP

Trade Mark No. 308789 מספר סימן

Application Date 06/09/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DUSTPHOTONICS LTD שם: דאסטפוטוניקס בע"מ

Address: Ha'oreg 8, Modi'in, 7178102, Israel כתובת : האורג 8, מודיעין, 7178102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shibolet with Raved, Magriso, Benkel & Co.

Address: 4   Berkowitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transceivers for transmission of data 
communications over fiber optic Cables; transmitters 
[telecommunication]; data transmitting sets 
[telecommunication]; electro-optic equipment; 
apparatus for communication based on fiber optics; 
network transceivers; apparatus and instruments for 
computer networks; transmitters of electronic signals; 
all of the above goods are not related to building 
applications.

משדר-מקלט להעברת תקשורת נתונים על גבי סיבים אופטיים; 
משדרים [טלקומוניקציה]; ערכות שידור נתונים [טלקומוניקציה]; 

ציוד אלקטרו-אופטי; ציוד עבור תקשורת מבוססת סיבים 
אופטיים; משדר-מקלט רשת; מכשירים וכלים לרשתות 
מחשבים; משדרים של אותות אלקטרוניים; כל הסחורות 

האמורות אינן קשורות לבניית אפליקציות                               
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 67430/06/2019



Trade Mark No. 308792 מספר סימן

Application Date 24/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1420761 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitted fabrics (garments); pullovers; sleeveless 
pullovers; T-shirts; vests; singlets; sleeveless 
singlets, frocks; skirts; underwear; bathing suits; bath 
robes; shorts; trousers; sweaters; bonnets; caps; 
hats; sashes for wear; scarves; shawls; peaked caps; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, 
stadium jackets (chasubles); blazers; waterproof 
clothing; coats; uniforms; neckties; bandanas; 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs, not of 
paper; pyjamas; playclothes for infants and children; 
stockings and socks; stocking suspenders; belts; 
suspenders and braces.

כ"ז סיון תשע"ט - 67530/06/2019



Class: 41 סוג: 41

operating lotteries and competitions; sport-related 
betting and game services; hospitality services 
(sport, entertainment); hospitality services, namely 
customer reception services (entertainment services), 
including provision of admission tickets for sporting or 
entertainment events; entertainment services relating 
to sporting events; organization of events and 
sporting and cultural activities; organization of 
sporting competitions; organization of events in the 
field of football; operation of sports facilities; video 
and audiovisual systems rental; rental of interactive 
educational and recreational products, of interactive 
educational and recreational compact disks in the 
field of sports, of CD-ROMs and computer games; 
production of interactive compact discs and of CD-
ROMS; television and radio coverage of sports 
events; production services for radio and television 
programs and videotapes; ticket reservation services 
and information for entertainment, sporting and 
cultural events; sports camps services; timing during 
sports events; organization of beauty contests; 
interactive entertainment; online betting and game 
services on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; provision of services relating 
to raffles; information in the field of entertainment 
(including in the sports field), provided online from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic game services transmitted via the Internet 
or on mobile telephones; book publishing; on-line 
publishing of electronic books and newspapers; audio 
and video recording services; production of animated 
cartoons for the movies, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and image 
recordings for entertainment; information in the field 
of education provided online from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; translation 
services; photography services; rental of football 
stadiums; programming and/or rental of film 
recordings and of sound and video recordings

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/10/2017, No. UK00003266911 UK00003266911 ממלכה מאוחדת, 30/10/2017, מספר

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 67630/06/2019



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 67730/06/2019



Trade Mark No. 308795 מספר סימן

Application Date 19/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1420787 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Door stops, not of metal or rubber; freestanding 
partitions [furniture]; hand-held mirrors [toilet mirrors]; 
woven timber blinds [furniture]; carts for computers 
[furniture]; shoulder poles [yokes]; scratching posts 
for cats; trolleys [furniture]; stools; plugs [dowels], not 
of metal; picture frame brackets; picture frames; 
dinner wagons [furniture]; bolts, not of metal; pegs 
[pins], not of metal; rivets, not of metal; screws, not of 
metal; sealing caps, not of metal; vice benches 
[furniture], non-metallic; chests, not of metal; 
showcases [furniture]; plate racks; trestles [furniture]; 
deck chairs; mirrors [looking glasses]; lockers; 
shelves for storage; dressing tables; bed bases; 
settees; sofas; writing desks; furniture shelves; doors 
for furniture; table tops; screens [furniture]; furniture 
partitions of wood; coatstands; lecterns; bed casters, 
not of metal; washstands [furniture]; covers for 
clothing [wardrobe]; door fittings, not of metal; bed 
fittings, not of metal; window fittings, not of metal; 
meat safes, not of metal; furniture fittings, not of 
metal; racks [furniture]; beds; school furniture; 
divans; towel dispensers, fixed, not of metal; drafting 
tables; tea carts; mattresses; cushions; tables; chests 
of drawers; armchairs; coat hangers; head-rests 
[furniture]; chairs [seats]; furniture; office furniture; 
desks; sideboards; bottle racks; bedsteads of wood; 
benches [furniture]; wardrobes.

כ"ז סיון תשע"ט - 67830/06/2019



Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; opinion polling; market 
studies; commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; 
business investigations; marketing research; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; auctioneering; sales promotion for others; 
dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television 
advertising; compilation of information into computer 
databases; business inquiries; telemarketing 
services; administrative processing of purchase 
orders; price comparison services; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; outsourcing services [business 
assistance]; wholesale and retail sales services, 
including provided via the internet, relating to door 
stops, not of metal or rubber, freestanding partitions 
(furniture), hand-held mirrors (toilet mirrors), woven 
timber blinds (furniture), carts for computers 
(furniture), shoulder poles (yokes), scratching posts 
for cats, trolleys (furniture), stools, plugs (dowels), 
not of metal, picture frame brackets, picture frames, 
dinner wagons (furniture), bolts, not of metal, pegs 
(pins), not of metal, rivets, not of metal, screws, not 
of metal, sealing caps, not of metal, vice benches 
(furniture), non-metallic, chests, not of metal, 
showcases (furniture), plate racks, trestles (furniture), 
deck chairs, mirrors (looking glasses), lockers, 
shelves for storage, dressing tables, bed bases, 
settees, sofas, writing desks, furniture shelves, doors 
for furniture, table tops, screens (furniture), furniture 
partitions of wood, coatstands, lecterns, bed casters, 
not of metal, washstands (furniture), covers for 
clothing (wardrobe), door fittings, not of metal, bed 
fittings, not of metal, window fittings, not of metal, 
meat safes, not of metal, furniture fittings, not of 
metal, racks (furniture), beds, school furniture, 
divans, towel dispensers, fixed, not of metal, drafting 
tables, tea carts, mattresses, cushions, tables, chests 
of drawers, armchairs, coat hangers, head-rests 
(furniture), chairs (seats), furniture, office furniture, 
desks, sideboards, bottle racks, bedsteads of wood, 
benches (furniture), wardrobes.

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

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

Belarus, 27/09/2017, No. 20172084 רוסיה הלבנה, 27/09/2017, מספר 20172084

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 67930/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and dark blue.

 Owners

Name: Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost'yu «ZOV-LenEVROMEBEL»

Address: d.12, ul.Myasnitskaya, 230005 Grodno, Belarus

(Belarus, Grodno region Sovmestnoe obshchestvo s 
ogranichennoy otvetstvennost'yu «ZOV-
LenEVROMEBEL»)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 68030/06/2019



Trade Mark No. 308799 מספר סימן

Application Date 25/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1420847 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acetate of cellulose, unprocessed; acetates 
[chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; 
acidulated water for recharging accumulators; acrylic 
resins, unprocessed; actinium; additives, chemical, to 
drilling muds; additives, chemical, to fungicides; 
additives, chemical, to insecticides; additives, 
chemical, to motor fuel; adhesives for billposting; 
adhesives for industrial purposes; adhesives for 
wallpaper; adhesives for wall tiles; agar-agar; 
agglutinants for concrete; agricultural chemicals, 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; albumenized paper; albumin [animal or 
vegetable, raw material]; alcohol; aldehydes; 
alginates for industrial purposes; alginates for the 
food industry; alkalies; alkaline-earth metals; alkaline 
iodides for industrial purposes; alkaline metals; 
alkaloids; alum; alumina; aluminium acetate; 
aluminium alum; aluminium hydrate; aluminium 
iodide; aluminium silicate; americium; ammonia; 
ammonia alum; ammoniacal salts; ammonia [volatile 
alkali] for industrial purposes; ammonium aldehyde; 
ammonium salts; amyl acetate; anhydrides; 
anhydrous ammonia; animal albumen [raw material]; 
animal carbon preparations; cobalt oxide for 
industrial purposes; collodion; color-brightening 
chemicals for industrial purposes; combusting 
preparations [chemical additives to motor fuel]; 
compositions for repairing inner tubes of tires; 
compositions for repairing tires; compost; concrete-
aeration chemicals; condensation-preventing 
chemicals; corrosive preparations; creosote for 
chemical purposes; crotonic aldehyde; cryogenic 
preparations; curium; currying preparations for 
leather; currying preparations for skins; damp-
proofing chemicals, except paints, for masonry; 
defoliants; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; degumming preparations; 
dehydrating preparations for industrial purposes; 
descaling preparations, other than for household 
purposes; detergent additives to petrol; detergents 
for use in manufacturing processes; dextrin [size]; 
diagnostic preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; diastase for industrial purposes; 
diatomaceous earth; diazo paper; disincrustants; 
dispersions of plastics; distilled water; dolomite for 
industrial purposes; dry ice [carbon dioxide]; 
dysprosium; electrophoresis gels; emollients for 
industrial purposes; emulsifiers; enamel-staining 
chemicals; engine-decarbonising chemicals; enzyme 
preparations for industrial purposes; enzymes for the 
food industry; epoxy resins, unprocessed; ethyl 
alcohol; europium; expanded clay for hydroponic 
plant growing [substrate]; fat-bleaching chemicals; 

כ"ז סיון תשע"ט - 68130/06/2019



fatty acids; ferrotype plates [photography]; filtering 
materials [chemical preparations]; filtering materials 
[mineral substances]; filtering materials [unprocessed 
plastics]; filtering materials [vegetable substances]; 
filtering preparations for the beverages industry; 
finishing preparations for use in the manufacture of 
steel; fire extinguishing compositions; fissionable 
material for nuclear energy; fixing baths 
[photography]; flashlight preparations; flour for 
industrial purposes; flower preservatives; fluids for 
hydraulic circuits; formic acid; foundry binding 
substances; foundry molding preparations; foundry 
sand; fuel-saving preparations; fuller's earth for use 
in the textile industry; fulling preparations for use in 
the textile industry; gadolinium; gallic acid for the 
manufacture of ink; gallium; gallnuts; gallotannic acid; 
galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; 
gas purifying preparations; gelatine for industrial 
purposes; gelatine for photographic purposes; genes 
of seeds for agricultural production; getters 
[chemically active substances]; glass-frosting 
chemicals; glass-staining chemicals; glaziers' putty; 
glucose for industrial purposes; glucose for the food 
industry; glucosides; gluten for industrial purposes; 
gluten [glue], other than for stationery or household 
purposes; glycerides; glycerine for industrial 
purposes; glycol; gold salts; grafting mastic for trees; 
grafting wax for trees; graphite for industrial 
purposes; guano; gum arabic for industrial purposes; 
gums [adhesives] for industrial purposes; gurjun 
balsam for making varnish; heavy water; helium; 
holmium; hormones for hastening the ripening of fruit; 
horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; humus; humus top 
dressing; hydrates; hydrazine; hydrochloric acid; 
hydrofluoric acid; hydrogen; hydrogen peroxide for 
industrial purposes; hypochlorite of soda; 
hyposulfites; iodic acid; iodine for chemical purposes; 
iodine for industrial purposes; iodised albumen; 
iodised salts; ion exchangers [chemicals]; iron salts; 
isinglass, other than for stationery, household or 
alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; 
kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic 
acid; lactose for industrial purposes; lactose for the 
food industry; lactose [raw material]; lanthanum; lead 
arsenate; lead oxide; leather-dressing chemicals; 
leather glues; leather-impregnating chemicals; 
leather-waterproofing chemicals; lecithin for industrial 
purposes; lecithin for the food industry; lecithin [raw 
material]; lime acetate; lime carbonate; lime chloride; 
limestone hardening substances; liquids for removing 
sulfates from accumulators; lithia [lithium oxide]; 
lithium; litmus paper; lutetium [cassiopium]; 
magnesite; magnesium carbonate; magnetic fluid for 
industrial purposes; malt albumen; manganate; 
manganese dioxide; mangrove bark for industrial 
purposes; masonry preservatives, except paints and 
oils; mastic for leather; mastic for tires; meat 
tenderizers for industrial purposes; mercuric oxide; 
mercury salts; metal annealing preparations; metal 
hardening preparations; metalloids; metal tempering 
preparations; methane; methyl benzol; mineral acids; 
moderating materials for nuclear reactors; moistening 
[wetting] preparations for use in bleaching; 
moistening [wetting] preparations for use in dyeing; 
moistening [wetting] preparations for use in the textile 
industry; mold-release preparations; mordants for 
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metals; must-fining preparations; naphthalene; 
neodymium; neon; neptunium; nitrate paper; nitrates; 
nitric acid; nitrogen; nitrous oxide; oenological 
bactericides [chemical preparations for use in wine 
making]; oil-bleaching chemicals; oil cement [putty]; 
oil dispersants; oil-purifying chemicals; oil-separating 
chemicals; oils for currying leather; oils for preparing 
leather in the course of manufacture; oils for tanning 
leather; oils for the preservation of food; oleic acid; 
olivine [silicate mineral]; opacifiers for enamel; 
opacifiers for glass; organic digestate [fertilizer]; 
oxalates; oxalic acid; oxygen for industrial purposes; 
paper pulp; paste fillers for automobile body repair; 
peat pots for horticulture; pectin for industrial 
purposes; pectin for the food industry; pectin 
[photography]; perborate of soda; percarbonates; 
perchlorates; persulfates; persulfuric acid; petroleum 
dispersants; phenol for industrial purposes; 
phosphoric acid; photometric paper; picric acid; plant 
growth regulating preparations; plasticizers; plastics, 
unprocessed; plastisols; plutonium; polish removing 
substances; polonium; polymer resins, unprocessed; 
potash; potash water; potassium; potassium 
dioxalate; potato flour for industrial purposes; power 
steering fluid; praseodymium; preparations for 
preventing the tarnishing of glass; preparations for 
preventing the tarnishing of lenses; preparations for 
stimulating cooking for industrial purposes; 
preparations for the separation of greases; 
preparations of microorganisms, other than for 
medical and veterinary use; preparations of the 
distillation of wood alcohol; preparations of trace 
elements for plants; preservatives for tiles, except 
paints and oils; preservatives for use in the 
pharmaceutical industry; propellant gases for 
aerosols; protective gases for welding; purification 
preparations; pyrogallic acid; quebracho for industrial 
purposes; rare earths; reagent paper, other than for 
medical or veterinary purposes; reducing agents for 
use in photography; refrigerants; renovating 
preparations for phonograph records; rock salt; 
rubber preservatives; sal ammoniac; salicylic acid; 
salt for preserving, other than for foodstuffs; 
saltpeter; salt, raw; salts [chemical preparations]; 
salts [fertilizers]; salts for coloring metal; salts for 
galvanic cells; salts for industrial purposes; salts from 
rare earth metals; salts of alkaline metals; salts of 
precious metals for industrial purposes; seawater for 
industrial purposes; seaweeds [fertilizers]; sebacic 
acid; seed preserving substances; self-toning paper 
[photography]; sensitized paper; sensitized plates for 
offset printing; separating and unsticking [ungluing] 
preparations; silicates; silicon; silicon carbide [raw 
material]; silicones; silver nitrate; size for use in the 
textile industry; sizing preparations; soap [metallic] 
for industrial purposes; sodium; sodium salts 
[chemical compounds]; soil for growing; solidified 
gases for industrial purposes; solutions for 
cyanotyping; solvents for varnishes; sorrel salt; spirits 
of salt; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; stain-
preventing chemicals for use on fabrics; starch for 
industrial purposes; starch-liquifying chemicals 
[ungluing agents]; starch paste [adhesive], other than 
for stationery or household purposes; stearic acid; 
stem cells, other than for medical or veterinary 
purposes; substances for preventing runs in 
stockings; sulfuric acid; sulfurous acid; surface-active 
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chemical agents; synthetic materials for absorbing 
oil; synthetic resins, unprocessed; tan; tannic acid; 
tanning substances; tan-wood; tapioca flour for 
industrial purposes; tartaric acid; tartar, other than for 
pharmaceutical purposes; test paper, chemical; 
textile-brightening chemicals; textile-impregnating 
chemicals; textile-waterproofing chemicals; titanium 
dioxide for industrial purposes; toning salts 
[photography]; toxic gas neutralizers; transmission 
fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic acid; 
uranium nitrate; uranium oxide; vine disease 
preventing chemicals; viscose; vulcanizing 
preparations; wallpaper removing preparations; water 
glass [soluble glass]; water-purifying chemicals; 
water-softening preparations; wax-bleaching 
chemicals; welding chemicals; wine finings; witherite; 
wood pulp; xenon; X-ray films, sensitized but not 
exposed; xylene; xylol; ytterbium; yttrium; zirconia.
Class: 2 סוג: 2

Alizarine dyes; aluminium paints; aluminium powder 
for painting; aniline dyes; annatto [dyestuff]; anti-
corrosive bands; anti-corrosive preparations; anti-
fouling paints; anti-rust greases; anti-rust oils; anti-
rust preparations; anti-tarnishing preparations for 
metals; asbestos paints; auramine; bactericidal 
paints; badigeon; binding preparations for paints; 
bitumen varnish; black japan; bronze powder for 
painting; bronzing lacquers; Canada balsam; caramel 
[food colorant]; carbon black [pigment]; carbonyl 
[wood preservative]; ceramic paints; coatings for 
roofing felt [paints]; coatings [paints]; cobalt oxide 
[colorant]; cochineal carmine; colophony; colorants; 
colorants for beer; colorants for beverages; colorants 
for butter; colorants for liqueurs; copal; copal varnish; 
creosote for wood preservation; distempers; dyes; 
dyewood; dyewood extracts; edible ink cartridges, 
filled, for printers; enamels for painting; enamels 
[varnishes]; engraving ink; fireproof paints; fixatives 
for watercolors; fixatives [varnishes]; food dyes; 
gamboge for painting; glazes [paints, lacquers]; gum-
lac; gum resins; indigo [colorant]; ink for leather; ink 
for skin-dressing; lacquers; lamp black [pigment]; 
lime wash; litharge; malt caramel [food colorant]; malt 
colorants; marking ink for animals; mastic [natural 
resin]; metal foil for use in painting, decorating, 
printing and art; metals in powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; minium; 
mordants; mordants for leather; natural resins, raw; 
oils for the preservation of wood; paints; paper for 
dyeing Easter eggs; pigments; primers; printers' 
pastes [ink]; printing ink; protective preparations for 
metals; repositionable paint patches; saffron 
[colorant]; sandarac; shoe dyes; siccatives [drying 
agents] for paints; sienna earth; silver emulsions 
[pigments]; silvering powders; silver paste; soot 
[colorant]; sumac for varnishes; thickeners for paints; 
thinners for lacquers; thinners for paints; titanium 
dioxide [pigment]; toner cartridges, filled, for printers 
and photocopiers; toner [ink] for photocopiers; 
turmeric [colorant]; turpentine [thinner for paints]; 
undercoating for vehicle chassis; varnishes; white 
lead; whitewash; wood coatings [paints]; wood 
mordants; wood preservatives; wood stains; 
yellowwood [colorant]; zinc oxide [pigment].

כ"ז סיון תשע"ט - 68430/06/2019



 Owners

Name: ROLF Lubricants GmbH

Address: Friedrich-Ebert-Strasse 325, Hempark 
Leverkusen, building 9115, 51373 Leverkusen, Germany

(DE Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

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

Class: 4 סוג: 4

Additives, non-chemical, to motor fuel; alcohol [fuel]; 
anthracite; beeswax; belting wax; benzine; bone oil 
for industrial purposes; candles; carburants; 
carnauba wax; castor oil for industrial purposes; 
ceresine; charcoal [fuel]; Christmas tree candles; 
coal; coal briquettes; coal dust [fuel]; coal naphtha; 
coal tar oil; coke; combustible briquettes; cutting 
fluids; diesel oil; dust absorbing compositions; dust 
binding compositions for sweeping; dust laying 
compositions; dust removing preparations; electrical 
energy; ethanol [fuel]; firelighters; firewood; fish oil, 
not edible; fuel; fuel gas; fuel oil; fuel with an alcohol 
base; gas for lighting; gasoline; grease for arms 
[weapons]; grease for belts; grease for footwear; 
grease for leather; greases for the preservation of 
leather; illuminating grease; illuminating wax; 
industrial grease; industrial oil; industrial wax; 
kerosene; lamp wicks; lanolin; lanolin for use in the 
manufacture of cosmetics; lighting fuel; lignite; ligroin; 
lubricants; lubricating graphite; lubricating grease; 
lubricating oil; mazut; methylated spirit; mineral fuel; 
moistening oil; motor oil; naphtha; nightlights 
[candles]; non-slipping preparations for belts; oil-gas; 
oils for paints; oils for releasing form work [building]; 
oils for the preservation of leather; oils for the 
preservation of masonry; oleine; ozokerite; paper 
spills for lighting; paraffin; peat briquettes [fuel]; peat 
[fuel]; perfumed candles; petroleum ether; petroleum 
jelly for industrial purposes; petroleum, raw or 
refined; producer gas; rape oil for industrial purposes; 
solidified gases [fuel]; soya bean oil preparations for 
non-stick treatment of cooking utensils; stearine; 
sunflower oil for industrial purposes; tallow; textile oil; 
tinder; vaporized fuel mixtures; wax [raw material]; 
wicks for candles; wood briquettes; wood spills for 
lighting.

כ"ז סיון תשע"ט - 68530/06/2019



Trade Mark No. 308818 מספר סימן

Application Date 13/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1421036 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135, avenue Charles de Gaulle, F-92521 
NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, France

(France Société par acation simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lipstick; lip glosses; lip care products; lip pencil; nail 
care products; nail polish (varnish); nail polish; 
varnish-removing products; eyebrow pencils; eye 
pencils; eye shadows; mascaras; eyeliner; false 
eyelashes; false nails; make-up powders; make-up; 
make-up removing products and lotions; soaps; 
perfumes; air fragrances; hair perfume; essential oils; 
air fragrances; body deodorants; cleansing milk for 
toilet purposes; shower creams; shampoos; bath 
lotions; bath salts for non-medical use; hair lotions; 
hair sprays; hair gels; hair moisturizers; hair lotions; 
shaving soaps; shaving soaps and gels; after-shave 
lotions; body oils; body lotions and creams; body 
emulsions; creams, lotions, products and powders 
(cosmetics) for face and body care; beauty masks: all 
these goods are of French origin or made in France.

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

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

France, 23/01/2018, No. 4421999 צרפת, 23/01/2018, מספר 4421999

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 308830 מספר סימן

Application Date 26/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1421155 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

Address: Strada Regina, CH-6874 Castel San Pietro, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments, namely, 
operating tables; medical procedure tables; operating 
tables for surgical use; medical instrument tables; 
tables for surgery; patient treatment tables; 
instruments for use in the fitting of orthopaedic 
prosthesis; orthopaedic articles namely hip implants, 
stem, acetabular cups; orthopaedic implants and 
prostheses in particular artificial joints; prosthesis 
shafts; orthopaedic apparatus for stretching and/or 
holding body parts; all the above goods in the nature 
of orthopaedic surgical instruments other than goods 
for use in relation to diagnostic and testing apparatus 
for cell and molecules analysis.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the field of 
minimally invasive surgery; scientific and 
technological services in the field of developing and 
optimising minimally invasive operating procedures; 
industrial analysis and research in the field of 
minimally invasive surgery; industrial analysis and 
research in the field of developing and optimising 
minimally invasive operating procedures; design and 
development of computer hardware and software in 
the field of minimally invasive surgery.
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Trade Mark No. 308837 מספר סימן

Application Date 07/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1421202 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Benelux No. 1025537 בנלוקס מספר: 1025537

Dated 15/09/2017 (Section 16) מיום 15/09/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
torque converters other than for land vehicles; 
catalytic converters; current generators; generators of 
electricity; emergency power generators; linear 
actuators.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; sensors for air 
quality measurements; electronic control systems; 
tracking and tracing apparatus to collect, process and 
present data of multiple sources of vehicles; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electric converters; inverters [electricity]; 
chargers for electric batteries; charging stations for 
electric vehicles; battery chargers; wireless charging 
systems; current sensors; electric drives namely dual 
head drive, dual servo drive, power amplifier DC, 
power amplifier DC; electrical power supplies; 
plasma power supplies; power distribution systems; 
thermostats; thermostats for vehicles; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; safety and security cameras; recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; computer software applications; computer 
operating programs; interfaces for computers.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; custom assembling of 
electronic components [for others].

כ"ז סיון תשע"ט - 68830/06/2019



 Owners

Name: Prodrive Technologies B.V.

Address: Science Park Eindhoven 5501, NL-5692 EM 
Son, Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; engineering; mechanical research; 
mechatronics research; research and development of 
new products for others; conducting technical project 
studies; material testing; design and development of 
computer hardware and software; electronic data 
storage; cloud computing; computer programming; 
computer software design; computer system 
analysis; computer software consultancy; computer 
technology consultancy; consultancy in the design 
and development of computer hardware; data 
security 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)

Benelux, 15/09/2017, No. 1360895 בנלוקס, 15/09/2017, מספר 1360895

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 68930/06/2019



Trade Mark No. 308842 מספר סימן

Application Date 07/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1421278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gambro Lundia AB

Address: Magistratsvägen 16, SE-226 43 Lund, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical Solutions used for the treatment of 
renal insufficiency, in particular for haemodialysis, 
hemfiltration or hemodiafiltration. 

Class: 10 סוג: 10

Containers for solutions used for the treatment of 
renal insufficiency, namely, bags, pouches, 
cartridges, rigid or semi-rigid containers for 
concentrates and solutions in solid or liquid form for 
medical use. 
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Trade Mark No. 308873 מספר סימן

Application Date 24/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1421649 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitted fabrics (garments); pullovers; sleeveless 
pullovers; T-shirts; vests; singlets; sleeveless 
singlets, frocks; skirts; underwear; bathing suits; bath 
robes; shorts; trousers; sweaters; bonnets; caps; 
hats; sashes for wear; scarves; shawls; peaked caps; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, 
stadium jackets (chasubles); blazers; waterproof 
clothing; coats; uniforms; neckties; bandanas; 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs, not of 
paper; pyjamas; playclothes for infants and children; 
stockings and socks; stocking suspenders; belts; 
suspenders and braces.

כ"ז סיון תשע"ט - 69130/06/2019



Class: 41 סוג: 41

operating lotteries and competitions; sport-related 
betting and game services; hospitality services 
(sport, entertainment); hospitality services, namely 
customer reception services (entertainment services), 
including provision of admission tickets for sporting or 
entertainment events; entertainment services relating 
to sporting events; organization of events and 
sporting and cultural activities; organization of 
sporting competitions; organization of events in the 
field of football; operation of sports facilities; video 
and audiovisual systems rental; rental of interactive 
educational and recreational products, of interactive 
educational and recreational compact disks in the 
field of sports, of CD-ROMs and computer games; 
production of interactive compact discs and of CD-
ROMS; television and radio coverage of sports 
events; production services for radio and television 
programs and videotapes; ticket reservation services 
and information for entertainment, sporting and 
cultural events; sports camps services; timing during 
sports events; organization of beauty contests; 
interactive entertainment; online betting and game 
services on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; provision of services relating 
to raffles; information in the field of entertainment 
(including in the sports field), provided online from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic game services transmitted via the Internet 
or on mobile telephones; book publishing; on-line 
publishing of electronic books and newspapers; audio 
and video recording services; production of animated 
cartoons for the movies, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and image 
recordings for entertainment; information in the field 
of education provided online from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; translation 
services; photography services; rental of football 
stadiums; programming and/or rental of film 
recordings and of sound and video recordings

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/10/2017, No. UK00003266914 UK00003266914 ממלכה מאוחדת, 30/10/2017, מספר

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 69230/06/2019



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז סיון תשע"ט - 69330/06/2019



Trade Mark No. 308881 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1421737 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Sijiyoumei Industrial Co., Ltd

Address: A Seat No.2105-2106,Sunhope eMetro, Futian 
area, Shenzhen city, Guangdong province, People's 
Republic of China

(China Company Limited )

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry, not live; fish-based foodstuffs; crystallized 
fruits; vegetables, preserved; eggs; edible fats; fruit 
jellies; seeds, prepared; vegetable-oriented snacks; 
milky tea (mainly milk).

כ"ז סיון תשע"ט - 69430/06/2019



Trade Mark No. 308902 מספר סימן

Application Date 19/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1421981 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, dvds and other digital recording 
media; calculating machines, data processing 
equipment; mobile phones; cellular phones; smart 
phones; cordless telephones; smart watches; 
wireless communication devices; computer 
apparatus; tablet computers; laptop computers; 
computer workstations [hardware]; mobile 
workstations; computer modems; universal serial bus 
[usb] modems; cable modems; computer servers; 
network routers; computer network hubs; external 
computer hard drives; electrical adapters; devices 
providing access to internet gateways; data storage 
devices, namely, flash drives, secure digital (sd) 
memory cards; keyboards [computers]; computer 
mice; computer docking stations; scanners [data 
processing equipment]; 3d scanners; headphones; 
devices for streaming media content over local 
wireless networks, namely, media streaming boxes 
and media streaming sticks; speakerphones; 
headsets for telephones; wireless headsets; mobile 
phone base stations; docking stations for mobile 
phones; earbuds; virtual reality hardware; virtual 
reality headsets; virtual reality software; 3d 
spectacles; wearable fitness trackers; cases for smart 
phones; cases for computers; covers for smart 
phones; covers for tablet computers; mobile phone 
display screen protectors in the nature of films; 
batteries, electric; battery chargers; accumulators, 
power packs [batteries]; operating computer 
software; computer software, recorded; computer 
software applications, downloadable; computer 
programs [downloadable software]; software and 
software applications for mobile devices; remote 
control apparatus for opening and closing vehicle 
doors; computerized vehicle engine analyzers; digital 
video players for car; dashboard cameras; rearview 
cameras for vehicles; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; tire pressure gauges; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tires; 
vehicle radios; hands-free kits for telephones; 
cameras [photography]; loudspeakers; portable 
electronic wireless speakers; wireless charging units 
for mobile phones for use with wireless charging 
pads; wireless charging pads; dashboard mounts for 
mobile phones; mp3 players, mp4 players; digital 
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video disc players, digital video players; digital video 
recorders; television apparatus; television decoders; 
video projectors; power adapters; charging 
appliances for rechargeable equipment; solar panels 
for the production of electricity; voltage surge 
protectors; power strips with movable sockets; 
electrical power extension cords; audio-video (av) 
cords; cables, electric; connectors [electricity]; usb 
cables, hdmi cables, ethernet and audio cables and 
connectors; electronic adapters; wireless controllers 
for remotely monitoring and controlling the function 
and status of other electrical, electronic, and 
mechanical devices or systems; control panels 
[electricity]; joysticks for use with computers, other 
than for video games; baby monitors; scales; pet 
monitors; electronic collars to train animals; wireless 
pet fencing system consisting of a wireless 
transmitter and an electronic collar to train animals; 
monitoring apparatus, electric; slatted blind controls 
[electric]; remote controllers for controlling electronic 
products; remote controls for window shades; 
measuring apparatus, namely, particle counters, co2 
detectors and smoke detectors; fire alarms; 
thermostats; barometers; hygrometers; temperature 
monitors and sensors; water leakage detection 
alarms; digital weather stations; digital thermometers, 
not for medical purposes; locks, electric; lighting 
control apparatus; light dimmers [regulators], electric; 
doorbell cameras; door and window sensors; motion 
sensors; acoustic [sound] alarms; security alarms; 
satellite navigational apparatus; navigational 
instruments; directional compasses; gps navigation 
devices; gps tracking and location devices; beacons, 
luminous; digital binoculars; digital photo frames; 
body worn cameras; body worn camera accessories, 
namely connecting cables, vest mounts, camera 
straps, windshield mounts, micro usb chargers, cases 
for mobile phone accessories and for carrying mobile 
phones and two-way radios, multi-unit chargers, 
batteries, battery charging trays, mounts for wireless 
portable bluetooth loudspeakers to be fixed at visors, 
ear buds, only for the reception of audio signals; 
microphones; two-way radio base stations; two-way 
radio repeaters; two-way radio accessories, namely 
wireless push-to-talk (ptt) buttons, headsets, 
rechargeable batteries, ear buds for the reception of 
audio signals, faceplates for cellular phones, metal 
audio, video and computer wall and ceiling mounts, 
stands adapted for computers, mobile telephone 
accessories, namely belt clips, carrying cases for cell 
phones and computers, microphones, mains 
chargers to be mounted on the wall; acoustic 
coupling devices to be connected to a public 
switched telephone network (pstn) or private branch 
exchange (pbx) telephone system; data encryption 
apparatus and equipment; radio pagers; two-way 
trunked radio devices and systems; apparatus for 
transmitting radio signals for commercial or public 
safety use; wireless consoles for transmitting radio 
signals; voice-over-ip (voip) telecommunication 
devices and systems consisting thereof; table radios 
and systems consisting thereof for use in public 
safety; portable lte (long term evolution) infrastructure 
devices and systems consisting thereof for streaming 
videos; remote control apparatus for monitoring and 
controlling technical processes and for data collection 
using a computer system [supervisory contral and 
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data acquisition [scada]] in the industrial field; 
instruction manuals in electronic format; watches with 
wireless communication functions; bracelets 
[jewellery] incorporating functions of watches, 
including speed sensors, pace counters, apparatus 
for measuring calorie consumption, distances, 
momentums, heartbeat measuring monitors and 
built-in pedometers.Class: 10 סוג: 10

Blood pressure monitors; blood glucose monitoring 
apparatus; thermometers for medical use; medical 
devices, namely, pulse meters and pulse rate 
monitors.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; air purifying apparatus 
and machines; water purification installations; 
humidifiers; dehumidifiers; refrigerators; freezers; 
microwave ovens [cooking apparatus]; grills [cooking 
appliances]; coffee brewers, electric; light bulbs; 
electric and battery operated night lights; electric 
night lights; electric lanterns; electric flashlights; 
spotlights; lamps, headlamps; vehicle headlights; 
bicycle lights.

Class: 14 סוג: 14

Watches; watch bands; chronoscopes; clocks; parts 
for clockworks, clocks and horological and 
chronometric instruments, namely clock faces, 
crowns, hands, straps, bezels, buckles; cases for 
watches, clocks and horological and chronometric 
instruments; watch glasses.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; online retail services 
provided via a global computer network in the fields 
of computer hardware, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, 
telecommunication apparatus, mobile phones, 
handheld and mobile digital electronic devices, as 
well as accessories, peripherals and carrying cases 
for such devices; demonstration of products in the 
fields of computer hardware, computer software, 
computer peripherals, consumer electronics, 
telecommunication apparatus, mobile phones, 
handheld and mobile digital electronic devices as 
well as accessories, peripherals and carrying cases 
for such devices; retail services in the fields of 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, 
telecommunication apparatus, mobile phones, 
handheld and mobile digital electronic devices, as 
well as accessories, peripherals and carrying cases 
for such devices; data retrieval services, namely 
computerized retrieval services for digital text, data, 
images, audio and video files; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; financial consultancy, financial 
analysis, financial management; financial services, 
namely, credit counseling services related to the 
acquisition of goods; lease-purchase financing; 
payment services; warranty insurance services and 
extended warranty insurance services; real estate 
acquisition services.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware, computer peripherals, consumer electronic 
devices, electric appliances, office machines as well 
as mobile phones, telephonic and photographic 
equipment and apparatus; repair and maintenance of 
radio system, network and hardware; repair, 
maintenance and replacement of two-way radios.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; communication services, namely 
communications by telephone, communications by 
fibre-optic networks, communications by cellular 
phones, radio communications, communications by 
computer terminals; computer aided transmission of 
messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
streaming of data; providing user access to global 
computer networks; telecommunication services, 
namely, managed PTT (push-to-talk) services to 
enable users to connect and collaborate on their 
devices; rental of two-way radio and cellular 
communication equipment.

Class: 41 סוג: 41

Education services, providing of training, instruction 
and entertainment relating to computers, computer 
software, multimedia products, interactive products 
and online services, telecommunication apparatus, 
mobile phones, handheld and mobile digital 
electronic devices; arranging and conducting 
workshops, coaching [training], conferences and 
seminars in the field of mobile phones, computers, 
computer software, online services, information 
technology, website design and consumer 
electronics; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; on-line publication of 
electronic books and journals; arranging and 
conducting workshops, coaching [training], 
conferences and seminars in the field of descriptive 
analytics training for government, public safety and 
enterprise solutions applications; arranging and 
conducting coaching [training] and seminars in the 
field of radio management software and programs for 
provisioning, programming and maintaining radio 
systems.
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 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 
Chicago IL 60654, U.S.A.

(US LLC (Limited Liability Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; 
telecommunications technology consultancy; 
computer technology consultancy; technological 
consultancy; information technology [IT] consultancy; 
computer security consultancy; Internet security 
consultancy; installation of computer software, 
maintenance of computer software; computer 
software design; computer system design; computer 
system analysis; planning, designing and 
development computer networks for others, 
implementation of computer programs in networks; 
integration of computer systems and computer 
networks; technical consultancy services in the field 
of development software for server architectures; 
recovery of computer data; updating computer 
software; scientific and technological services in the 
fields of computer hardware, computer software, 
computer peripherals, portable electronic devices, 
mobile phones, two-way radios; hosting online web 
facilities for others for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for others 
for sharing online content; design, development, 
maintenance and management of application 
software for mobile phones, computers and 
televisions; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use for government, 
public safety and enterprise solutions software 
applications; software as a service (SAAS); online 
data storage services; electronic data storage; 
monitoring of network systems in the field of hand 
Mobile Radio (LMR) and government, public safety or 
emergency broadband networks.
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Trade Mark No. 308919 מספר סימן

Application Date 13/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1321557 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Pink, dark pink, green, dark green.

 Owners

Name: Velinor AG

Address: c/o Dr.iur. Adrian von Segesser, Kapellplatz 1, 
CH-6004 Luzern, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal conditions; preparations for 
gastrointestinal use; products for cleaning the 
gastrointestinal tract; medicines for the treatment of 
gastrointestinal diseases; products for bowel 
preparation used for intestinal cleaning.
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Trade Mark No. 308924 מספר סימן

Application Date 17/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1409013 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Weighing, measuring and teaching apparatus and 
instruments; magnetic data carriers; all types of 
magnetic media including pre-recorded media 
namely DVDs, videos, CD-ROMs; USB flash drives; 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media; calculating machines, data processing 
equipment; digital audio tapes; downloadable 
educational course materials; downloadable 
electronic books; downloadable electronic 
newspapers; downloadable video and audio files; 
educational software (including educational software 
downloadable from the internet); computer 
application software and applications for mobile 
phones, namely software for providing access to the 
Internet for interacting with others and 
communicating about nutrition, meals, cooking, 
culinary arts and gastronomic related topics; 
downloadable electronic publications; food analysis 
apparatus; chargers; decorative magnets.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; books; magazines; newsletters; 
newspapers; educational publications; flyers; cards; 
menus; periodicals; printed certificates; printed 
educational materials; photographs; catalogues; 
brochures; binders; study guides; calendars; note 
books; address books; stationery; instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); writing or drawing books; bookbinding 
material; pens; pen and pencil holders; pencils; bags 
and articles for packaging, wrapping and storage of 
paper, cardboard or plastics; paper place mats.

Class: 41 סוג: 41

Education; educational and teaching services, 
namely, conducting workshops, seminars, classes 
and providing distance learning services in the fields 
of the culinary arts, gastronomy, oenology, cooking, 
business management and the hospitality industry, 
and distributing course materials in connection 
therewith; providing educational demonstrations; 
providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; publication and editing of printed 
matter; organisation of conferences, exhibitions and 
competitions in the fields of culinary arts, 
gastronomy, oenology, cooking, business 
management and the hospitality industry; electronic 
publication.
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 Owners

Name: Le Cordon Bleu International B.V.

Address: Herengracht 28, NL-1015 BL Amsterdam, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 308929 מספר סימן

Application Date 12/09/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
software for cloud computing; computer software for 
virtualization; computer software for managing and 
deploying virtual machines to a cloud computing 
platform; computer software for use in cloud 
infrastructure management and automation; 
computer software for running cloud computing 
based applications; computer software platforms for 
cloud computing networks and applications; 
computer software that provides access to cloud-
based scalable computing resources and data 
storage; computer software for monitoring cloud and 
application performance; computer software for event 
logging, reporting, analysis and alert generation; 
computer software for collecting, editing, modifying, 
organizing, synchronizing, integrating, monitoring, 
transmitting, storage and sharing of data and 
information; computer software for data, desktop and 
application streaming; computer software for data 
backup, recovery and archiving; computer software 
for data transfer and migration; computer software for 
data protection and data security; computer software 
for data warehousing; database management 
software; computer software for creating, configuring, 
provisioning and scaling databases; computer 
software for storing, retrieving, caching, extracting, 
formatting, structuring, systematizing, organizing, 
indexing, processing, querying, analyzing, replicating 
and controlling access to data; computer software for 
logging changes within a database; computer 
software for improving database performance; 
computer software for configuring, provisioning and 
scaling data cache storage for databases; computer 
software for computer network management and 
automation; computer software for monitoring 
computer network access and activity; computer user 
authentication software; cryptography software; 
computer software for monitoring, tracking, logging, 
analyzing, auditing and reporting in the field of 
regulatory and information security compliance; 
computer software for monitoring, tracking, logging 
and analyzing computer network events, user 
activity, changes to resource activity and security 
statistics; computer network security software; 
network threat detection software; network access 
management and monitoring software; computer 
search engine software; computer software for 
searching databases; computer software for creating 
searchable databases of information and data; 
business intelligence software; computer software 
that provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining information 
from various databases; business analytics software 
for collecting and analyzing data to facilitate business 
decision making; computer software for use in big 
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data analysis; computer software that automates the 
processing of un-structured, semi-structured and 
structured information and data stored on computer 
networks and the Internet; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
computer software for operating and managing call 
centers and contact centers; computer software 
platform for providing customer service and customer 
support; computer software for speech, facial and 
optical character recognition; computer software for 
converting text to speech; computer software for 
image analysis, identification, processing, 
conversion, cropping, resizing and enhancement; 
computer software for video streaming and for high-
speed formatting and processing of audio and video 
streams; computer software for deploying live and 
on-demand video content; computer software for 
provisioning and dynamically scaling video 
processing, delivery, and storage services; computer 
software used to process, convert, transcode, 
encode, decode, encrypt, decrypt, distribute and 
manipulate digital video, image and audio files; 
computer software for inserting and removing 
advertising and other content into video streams; 
computer software for digital rights management; 
computer software for time-shifted television viewing; 
game software; game engine software; computer 
software to manage, connect, and operate internet of 
things (IOT) electronic devices; computer software 
for enabling electronic devices to operate and 
communicate locally while retaining the benefits of 
analytics and high-level services in the cloud; 
computer software development tools; software 
development kits (SDK); computer software for 
application development, testing, deployment and 
management; computer software for managing 
software development projects and teams.
Class: 38 סוג: 38

Electronic data transmission; streaming of data; 
streaming of software applications; providing data 
streaming capacity to others; streaming of audio and 
video material on the Internet; video-on-demand 
transmission; broadcasting services; providing 
access to telecommunication networks; providing 
multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; providing user access to 
computer software in data networks; providing 
access to remotely hosted operating systems and 
computer applications through the internet; providing 
access to cloud based computing resources and 
storage; providing access to databases; providing 
virtual private network (VPN) services; telephone 
communications; long distance telephone 
communication services; voice over Internet protocol 
(VOIP) services; web conferencing services; call 
routing services; providing voice chat services; 
providing internet chat rooms; transmission of 
messages; providing on-line forums for transmission 
of messages among computer users; call recording 
services; telecommunications consultation.

Class: 42 סוג: 42

Information technology (IT) services; computer 
services; cloud computing services; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
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hosting of digital content on the Internet; cloud 
hosting of electronic databases and virtual computing 
environments; server hosting; computer time-sharing 
services; providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud 
computing; computer services, namely, providing 
virtual application, web, file, database and storage 
servers of variable capacity to others; scaling 
services, namely, providing variable computing and 
electronic storage capacity to others; administering 
and maintaining databases and virtual computing 
environments for others; electronic data storage; 
rental of space in a computer co-location facility for 
containerized data centers of others; Application 
service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications and databases of others; 
computer services, namely, hosting, managing, 
provisioning, scaling, administering, maintaining, 
monitoring, securing, encrypting, decrypting, 
replicating and backing up databases and cloud 
computing environments for others; computer 
software rental; consulting and providing information 
in the fields of information technology, cloud 
computing, web services, software, software as a 
service (SaaS), artificial intelligence, software 
development, game development, databases, data 
processing and analytics, data storage, data 
warehousing, data archiving, data and information 
security, networking, mobile computing, and the 
Internet of Things (IoT); planning, design and 
implementation of computer technologies for others; 
design and development of software, databases, web 
services and cloud computing infrastructure; software 
configuration management services; data and 
application migration services; data mining services; 
data backup and data restoration services; remote 
online backup of computer data; data encryption and 
decryption services; data warehousing; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; computer services, 
namely, monitoring the web sites of others to improve 
their scalability and performance; computer services, 
namely, enforcing, restricting and controlling access 
privileges of users of computing and network 
resources based on assigned credentials; providing 
search engines for obtaining data via 
communications networks; creating indexes of 
computer network-based information, sites, and other 
resources available on global computer networks for 
others; dedicated IP address hosting for others; DNS 
services for others; computer services, namely 
intrusion detection and protection; computer services, 
namely, web traffic filtering; computer services, 
namely, providing virtual data storage and caching to 
others; computer services, namely providing desktop 
and application streaming; cross-platform conversion 
of digital content into other forms of digital content; 
digital compression of computer data; hosting an 
online community website featuring shared 
communications between community members 
interested in technology, cloud computing, web 
services, software, software as a service (SaaS), 
artificial intelligence, software development, game 
development, databases, data processing and 
analytics, data storage, data warehousing, data 
archiving, data and information security, networking, 
mobile computing, and the Internet of Things (IoT);
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software as a service (SaaS); software as a service 
(SaaS) featuring software for cloud computing; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
virtualization; software as a service (SaaS) featuring 
software for managing and deploying virtual 
machines to a cloud computing platform; software as 
a service (SaaS) featuring software for use in cloud 
infrastructure management and automation; software 
as a service (SaaS) featuring software for running 
cloud computing based applications; software as a 
service (SaaS) featuring software platforms for cloud 
computing networks and applications; software as a 
service (SaaS) featuring software that provides 
access to cloud-based scalable computing resources 
and data storage; software as a service (SaaS) 
featuring software for monitoring cloud and 
application performance; software as a service 
(SaaS) featuring software for event logging, 
reporting, analysis and alert generation; software as 
a service (SaaS) featuring software for collecting, 
editing, modifying, organizing, synchronizing, 
integrating, monitoring, transmitting, storage and 
sharing of data and information; software as a 
service (SaaS) featuring software for data, desktop 
and application streaming; software as a service 
(SaaS) featuring software for data backup, recovery 
and archiving; software as a service (SaaS) featuring 
software for data transfer and migration; software as 
a service (SaaS) featuring software for data 
protection and data security; software as a service 
(SaaS) featuring software for data warehousing; 
software as a service (SaaS) featuring database 
management software; software as a service (SaaS) 
featuring software for creating, configuring, 
provisioning and scaling databases; software as a 
service (SaaS) featuring software for storing, 
retrieving, caching, extracting, formatting, structuring, 
systematizing, organizing, indexing, processing, 
querying, analyzing, replicating and controlling 
access to data; software as a service (SaaS) 
featuring software for logging changes within a 
database; software as a service (SaaS) featuring 
software for improving database performance; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
configuring, provisioning and scaling data cache 
storage for databases; software as a service (SaaS) 
featuring software for computer network 
management and automation; software as a service 
(SaaS) featuring software for monitoring computer 
network access and activity; software as a service 
(SaaS) featuring user authentication software; 
software as a service (SaaS) featuring cryptography 
software; software as a service (SaaS) featuring 
software for monitoring, tracking, logging, analyzing, 
auditing and reporting in the field of regulatory and 
information security compliance; software as a 
service (SaaS) featuring software for monitoring, 
tracking, logging and analyzing computer network 
events, user activity, changes to resource activity and 
security statistics; software as a service (SaaS) 
featuring network security software; software as a 
service (SaaS) featuring network threat detection 
software; software as a service (SaaS) featuring 
network access management and monitoring 
software; software as a service (SaaS) featuring 
search engine software; software as a service (SaaS) 
featuring software for searching databases; software 
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as a service (SaaS) featuring software for creating 
searchable databases of information and data; 
software as a service (SaaS) featuring business 
intelligence software; software as a service (SaaS) 
featuring software that provides real-time, integrated 
business management intelligence by combining 
information from various databases; software as a 
service (SaaS) featuring business analytics software 
for collecting and analyzing data to facilitate business 
decision making; software as a service (SaaS) 
featuring software for use in big data analysis; 
software as a service (SaaS) featuring software that 
automates the processing of un-structured, semi-
structured and structured information and data stored 
on computer networks and the Internet; software as a 
service (SaaS) featuring e-commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; software 
as a service (SaaS) featuring software for operating 
and managing call centers and contact centers; 
software as a service (SaaS) featuring software 
platforms for providing customer service and 
customer support; software as a service (SaaS) 
featuring software for speech, facial and optical 
character recognition; software as a service (SaaS) 
featuring software for converting text to speech; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
image analysis, identification, processing, 
conversion, cropping, resizing and enhancement; 
software as a service (SaaS) featuring software for 
video streaming and for high-speed formatting and 
processing of audio and video streams; software as a 
service (SaaS) featuring software for deploying live 
and on-demand video content; software as a service 
(SaaS) featuring software for provisioning and 
dynamically scaling video processing, delivery, and 
storage services; software as a service (SaaS) 
featuring software used to process, convert, 
transcode, encode, decode, encrypt, decrypt, 
distribute and manipulate digital video, image and 
audio files; software as a service (SaaS) featuring 
software for inserting and removing advertising and 
other content into video streams; software as a 
service (SaaS) featuring software for digital rights 
management; software as a service (SaaS) featuring 
software for time-shifted television viewing; software 
as a service (SaaS) featuring game software; 
software as a service (SaaS) featuring game engine 
software; software as a service (SaaS) featuring 
software to manage, connect, and operate internet of 
things (IOT) electronic devices; software as a service 
(SaaS) featuring software for enabling electronic 
devices to operate and communicate locally while 
retaining the benefits of analytics and high-level 
services in the cloud; software as a service (SaaS) 
featuring software development tools; software as a 
service (SaaS) featuring software development kits 
(SDK); software as a service (SaaS) featuring 
software for application development, testing, 
deployment and management; software as a service 
(SaaS) featuring software for managing software 
development projects and teams.
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 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל
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DA VINCI SP

Trade Mark No. 308955 מספר סימן

Application Date 13/09/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5232907 ארה"ב מספר: 5232907

Dated 27/06/2017 (Section 16) מיום 27/06/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Intuitive Surgical Operations, Inc.

Address: 1020 Kifer Road, Sunnyvale, California, 94086, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Computer-assisted teleoperated surgical system 
comprised of surgeon’s control unit with master 
controls and patient-side manipulating unit with slave 
manipulators; component endoscope video cameras, 
image processors, illuminators, and displays for use 
therewith; component electrosurgical energy 
generators, monitors, and controls for use therewith; 
component diagnostic and therapeutic surgical 
instruments for use therewith; component 
accessories for use therewith, namely, adaptors to 
connect component surgical instruments to 
manipulators, electrical and optical cables and 
component parts thereof, surgical instrument and 
endoscope seals, surgical instrument and endoscope 
sheaths, cannulas, trocars, obturators, Hasson cones 
and cannula supports, wound protectors, surgical 
instrument ports, surgical instrument guides, sterile 
field extenders, drapes, and teleoperated surgical 
system equipment racks; and component control and 
user interface software for use therewith; all included 
in class 10.

מערכת ניתוח מופעלת מרחוק ונעזרת מחשב הכוללת יחידת 
בקרת מנתח בעלת בקרי שליטה ויחידת תפעול מצד חולה 
בעלת מפעילי בקר; רכיב מצלמות וידאו אנדוסקופיה, מעבדי 

דמות, מקורות אור, ומצגים לשימוש עימם; רכיב מחוללי אנרגיה 
אלקטרו-ניתוחית, משגוחים, ובקרים לשימוש עימם; מכשירי 
ניתוח טיפוליים לשימוש עימם; אביזרי רכיב לשימוש עימם, 

דהיינו מתאמים לחיבור רכיב מכשירי ניתוח למפעילים, כבלים 
חשמליים ואופטיים וחלקי רכיב עבורם, מכשיר ניתוחי ואטמי 
אנדוסקופ, מכשיר ניתוחי ונדני אנדוסקופ, צינוריות, נקזים, 
סגרים, חרוטי הסן ותומכי צינורית, מגיני פצע, פתחי מכשיר 
ניתוחי, מובילי מכשיר ניתוחי, התקני הארכת תחום סטרילי, 
מסכים, כונני ציוד מערכת ניתוחית מופעלת מרחוק; ותוכנת 

בקרת רכיב ותווך משתמש לשימוש עימם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .10
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Trade Mark No. 309000 מספר סימן

Application Date 13/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1422527 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 4421994 צרפת מספר: 4421994

Dated 23/01/2018 (Section 16) מיום 23/01/2018 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lipstick; lip glosses;  lip care products namely, lip 
balm; lip pencil; nail care  products namely, nail 
cream, nail polish strengthener; nail polish (varnish); 
nail polish;  varnish-removing products namely, nail 
polish remover; eyebrow pencils; eye pencils; eye  
shadows; mascaras; eyeliners; false eyelashes; false 
nails; make-up powders; make-up; make-up 
removing products and lotions for removing makeup; 
soaps; perfumes; air  fragrances; hair perfume; 
essential oils; air fragrances; body deodorants; 
cleansing milk for  toilet purposes; shower creams; 
shampoos; bath lotions; bath salts for non-medical 
use; hair  lotions; hair sprays; hair gels; hair 
moisturizers; hair lotions; shaving soaps; shaving 
soaps
and gels; after-shave lotions; body oils; body lotions 
and creams; body emulsions; creams, lotions, 
products and powders (cosmetics) for face and body 
care; beauty masks; all these  goods are of French 
origin or made in France.  

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

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

France, 23/01/2018, No. 4421994 צרפת, 23/01/2018, מספר 4421994

Class: 3 סוג: 3
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 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles-de-Gaulle, F-92200 
Neuilly-sur-Seine, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל
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Trade Mark No. 309061 מספר סימן

Application Date 15/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423172 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; network communication 
apparatus; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets; 
electronic book readers; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio and video files on portable and 
handheld digital electronic devices; computer 
software for accessing, browsing and searching 
online databases; computer software for use in 
transactions with and payments to retailers, 
merchants, and vendors; computer software for 
sensing, monitoring, recording, displaying, 
measuring, and transmitting global positioning, 
direction, distance; altitude, speed, navigational 
information, weather information, temperature, 
physical activity level, heart rate, pulse rate, heart 
rhythm, blood pressure, calories burned, steps taken, 
and biometric data; computer software for tracking 
and managing information regarding health, fitness, 
and wellness programs; computer software for 
creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, data, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for accessing, 
monitoring, searching, displaying, reading, 
recommending, sharing, organizing, and annotating 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, content from periodicals, blogs, and 
websites, and other text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content; computer 
software for setting up, configuring, operating and 
controlling computers, computer peripherals, mobile 
devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, audio and 
video players and recorders, home theatre systems, 
and entertainment systems; computer game 
software; downloadable prerecorded audio, video 
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and multimedia content; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; edometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; virtual and 
augmented reality displays, goggles, controllers, and 
headsets; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; 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; 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, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, set top 
boxes, speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertainment 
systems; data storage apparatus; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters for 
use with computers, mobile telephones, handheld 
computers, computer peripherals, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, computer 
screens, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; parts and 
accessories for computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, and set top 
boxes.
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Conditions/Disclaimers

The mark consists of a rectangle with rounded 
corners containing the words "Made for" above a 
design of an apple with a bite removed and the word 
"iPod".

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; electronic hand-held 
game units; musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical instruments; battery 
operated toys; electronic toys; electric computer 
games, other than those adapted for use with 
television receivers; electrical and electronic 
amusement apparatus (automatic, coin/counter 
freed); toy handheld electronic devices.

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

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

Jamaica, 15/12/2017, No. 73979 ג'מאייקה, 15/12/2017, מספר 73979

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 309063 מספר סימן

Application Date 23/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CreditRiskMonitor.com, Inc.

Address: 704 Executive Boulevard, Valley Cottage NY 
10989, U.S.A.

(Nevada, 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: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing expert analysis 
in finance featuring mathematically-derived opinions 
of financial obligation default and bankruptcy 
probabilities of business entities to subscribers via 
the internet or email.

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

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

U.S.A., 26/01/2018, No. 87772195 ארה"ב, 26/01/2018, מספר 87772195

Class: 36 סוג: 36
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Trade Mark No. 309065 מספר סימן

Application Date 10/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423211 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and audio visual recordings; portable audio 
speakers; compact disc players; personal stereos; 
electronic docking stations; headphones; earphones; 
personal computers and tablet computers;  mouse 
pads; computer mice; computer keyboards; USB 
flash drives; karaoke machines; walkie-talkies; 
telephones; calculators; rulers; computers; cameras 
(photographic); film (photographic); decorative 
magnets; digital photo frames; protective helmets for 
sports; snorkel tubes; swim masks; swim goggles; 
eyeglasses; sunglasses; frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and image 
files; computer software for the purpose of viewing 
entertainment; video game cartridges; video game 
software; computer joystick; downloadable software 
in the nature of a mobile application for mobile 
devices, namely, for enabling programming 
suggestions in the field of entertainment; memory 
cards for video game machines; bags for personal 
electronic devices, namely cell phones, laptops, 
tablet computers, digital cameras, digital audio 
players and electronic book readers; protective 
sleeves, covers and cases for cell phones, laptops, 
tablet computers, digital cameras, digital audio 
players and electronic book readers; cell phone face 
plates, straps and charms.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely providing 
entertainment programs and content via television, 
satellite, the internet, wireless networks and other 
electronic communication networks; providing non-
downloadable online publications; providing audio 
visual content, entertainment information and online 
games via a website; providing on-line music, not 
downloadable, providing on-line videos, not 
downloadable, presenting live entertainment 
performances; amusement park services; production 
of films, television and digital entertainment content.
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 Owners

Name: Turner Broadcasting System Europe Limited

Address: Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
London W1F 7HS, United Kingdom

(United Kingdom 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. 309077 מספר סימן

Application Date 27/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423364 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, manage membership 
in a co-working facilities service, request and 
manage office assignments, reserve conference 
rooms. 

Class: 35 סוג: 35

Incubation services, namely, providing shared office 
space facilities equipped with office equipment, 
receptionist services, meeting rooms, printing center, 
kitchen space and kitchen equipment, 
telecommunications equipment, and mailroom 
facilities; incubation services, namely, business 
development services for others; incubation services, 
namely, providing start-up support for businesses of 
others; incubation services, namely, providing 
business networking events; business operation of 
offices and office space; conducting and 
administering a program 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; wellness services, namely, 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.
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Class: 36 סוג: 36

Real estate services; real estate services, namely, 
leasing of real property and apartments; leasing of 
office space; leasing or renting of buildings; rental of 
office space; charitable fundraising services; rental of 
offices for co-working equipped with office 
equipment; rental of offices for co-working; rental of 
temporary and shared office spaces and offices; 
charitable services, namely, granting funds to not-for-
profit entities and individuals.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; educational services; 
entertainment and educational services, namely, 
organizing, conducting and arranging training, 
classes, seminars, workshops, conferences and 
exhibitions in the fields of business, technology and 
entrepreneurship; electronic publication of blogs, 
brochures, magazines, and newsletters on a wide 
variety of topics; arranging, organizing, conducting 
and hosting social entertainment events; health club 
services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; providing 
fitness and exercise facilities; conducting fitness 
classes; providing swimming pools; sporting and 
cultural activities, namely, organizing community 
sporting and cultural events; educational and 
entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers; educational 
services, namely, conducting seminars, workshops, 
lectures and classes in the fields of media, science, 
engineering, mathematics, entrepreneurship, popular 
culture, civics and public advocacy, publishing, 
psychology, exercise, fitness, and professional 
advancement; educational services, namely, 
providing kindergarten through 12th grade classroom 
instruction.

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; providing facilities for 
business meetings.

Class: 44 סוג: 44

Health care services, namely, wellness programs; 
providing information in the fields of health and 
wellness; providing information regarding healthy 
living and lifestyle wellness via a website; wellness 
and health-related consulting service; health spa 
services for health and wellness of the body and 
spirit offered at a health club facility.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services.

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

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

The mark consists of the letters "WE" inside of a 
circle.

 Owners

Name: WeWork Companies Inc.

Address: 115 West 18th Street, New York NY 10011, 
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

U.S.A., 12/10/2017, No. 87643900 ארה"ב, 12/10/2017, מספר 87643900

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

Class: 44 סוג: 44

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 309088 מספר סימן

Application Date 14/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1277880 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium 
GmbH

Address: Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, 
Germany

(GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antibiotics for human use.
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Trade Mark No. 309097 מספר סימן

Application Date 16/09/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Capocuoaco Ltd. שם: קאפוקווקו בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Eckstein, Law Offices & Notary 

Address: Atidim Tower, 13 Floor, P.O.B. 58083, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: דן אקשטיין, משרד עו"ד ונטוריון 

כתובת : מגדל עתידים קומה 13, ת.ד. 58083, תל אביב, 
61580, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Garden kitchen cabinet; garden kitchen chest of 
drawers; garden kitchen cabinet parts; outdoor 
cabinet; outdoor shelves; garden service carriage; 
garden furniture.

ארון מטבח לגינה; שידות מטבח לגינה; חלקי ארון מטבח 
לגינה; ארונות חוץ; מדפי חוץ; עגלות הגשה לגינה; ריהוט גינה. 
                                                                                    

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 72230/06/2019



KESIMPTA

Trade Mark No. 309119 מספר סימן

Application Date 17/09/2018 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.                               
      

כ"ז סיון תשע"ט - 72330/06/2019



ZACTELGO

Trade Mark No. 309126 מספר סימן

Application Date 18/09/2018 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.                               
      

כ"ז סיון תשע"ט - 72430/06/2019



ProRes

Trade Mark No. 309138 מספר סימן

Application Date 20/09/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for video and motion picture production; 
software for post-production finishing and mastering 
of video and motion pictures; software for creating, 
viewing, broadcasting, and editing video and audio 
recordings and motion picture films; software for 
authoring, downloading, transmitting, distributing, 
viewing, editing, compressing, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing and organizing audio, 
video, still images and other multimedia content and 
digital data. All included in class 9.

תוכנות להפקת וידאו ותנועה; תוכנה המשמשת לאחר ייצור 
וגימור מקצועי של וידאו ותמונות; תוכנה ליצירה, צפייה, שידור 
ועריכת וידאו וקלטות שמע וסרטי קולנוע; תוכנה עבור עריכה, 
הורדה, שידור, הפצה, הצגה, עריכה, דחיסה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, משחק, אחסון וארגון של אודיו, וידאו, תמונות סטילס 
ותוכן מולטימדיה אחר ונתונים דיגיטליים. 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, 21/03/2018, No. 74647 ג'מאייקה, 21/03/2018, מספר 74647

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 72530/06/2019



Trade Mark No. 309144 מספר סימן

Application Date 30/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anne-Marie ELBAZE

Address: 68 boulevard de Courcelles, F-75017 Paris, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry; precious stones; timepieces and 
chronometric instruments; precious metals and their 
alloys; works of art of precious metal; jewelry cases 
[caskets]; boxes of precious metal; watch cases; 
watch bands; watch chains; watch springs; watch 
glasses; key rings (split rings with trinket or 
decorative fob); statues of precious metal; figurines 
(statuettes) of precious metal; cases for timepieces; 
presentation cases for timepieces; medals.

Class: 18 סוג: 18

Leather; animal skins; trunks and suitcases; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips; 
saddlery; wallets; purses (coin purses); credit card 
cases [wallets]; bags; vanity cases; collars for 
animals; garments for pets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; shirts; clothing of 
leather; belts (clothing); furs (clothing); gloves 
(clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom 
slippers; beach footwear; ski boots; footwear for 
sports; underwear.

כ"ז סיון תשע"ט - 72630/06/2019



Trade Mark No. 309162 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423642 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange and Black.

 Owners

Name: Morning Foods, Limited

Address: North Western Mills, Gresty Road, Crewe 
Cheshire CW2 6HP, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Oats and cereal preparations; porridge; muesli; 
cereals; all for human consumption.

כ"ז סיון תשע"ט - 72730/06/2019



Trade Mark No. 309166 מספר סימן

Application Date 20/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QYNAPSE

Address: 67 RUE SAINT JACQUES, F-75005 PARIS, 
France

(France Société par actions simplifiée)

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

Scientific apparatus and instruments; image 
transmission apparatus; image reproduction 
apparatus; data processing equipment; computer 
software for use in diagnosing, prognosing, 
measuring, analyzing, comparing, and monitoring 
diseases and selecting and measuring the efficacy of 
drugs, treatments, and therapies used to treat those 
diseases.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in 
diagnosing, prognosing, measuring, analyzing, 
comparing, and monitoring diseases and selecting 
and measuring the efficacy of drugs, treatments, and 
therapies used to treat those diseases. 

Class: 42 סוג: 42

Scientific research; technical research; software 
design; software development; software installation; 
software maintenance; updating of software; software 
rental; programming for computers; computer system 
analysis; computer system design; software as a 
service (SaaS) services for use in diagnosing, 
prognosing, measuring, analyzing, comparing, and 
monitoring diseases and selecting and measuring the 
efficacy of drugs, treatments, and therapies used to 
treat those diseases; cloud computing; information 
technology (IT) consultancy; hosting of servers. 

כ"ז סיון תשע"ט - 72830/06/2019



Trade Mark No. 309183 מספר סימן

Application Date 14/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1423881 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Condensing installations; air condensers; steam 
condensers [parts of machines].

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments; measuring 
apparatus and instruments; signaling apparatus and 
instruments; checking (supervision) apparatus and 
instruments; copying apparatus; audio/visual and 
photographic devices; data storage devices; 
equipment and accessories (electric and mechanical) 
for data processing; pre-recorded data media for 
computers; software, namely, educational computer 
software, computer games, computer software for 
business purposes, computer operating software; 
downloadable computer software applications in the 
field of educational computer software, computer 
games, computer software for business purposes, 
computer operating software; computer platforms in 
the nature of downloadable or recorded software.

Class: 11 סוג: 11

Heating apparatus; separators for eliminating 
condensation by refrigeration; heat exchangers for 
eliminating condensation; steam accumulators; 
evaporators; water cooling towers; evaporative 
cooling towers; heat exchangers; chilled water 
surface condensers; parts and component parts for 
all the aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance of condensing 
installations, air condensers and steam condensers; 
installation, maintenance and repair of heating 
apparatus; installation, maintenance and repair of 
separators for eliminating condensation by 
refrigeration, heat exchangers for eliminating 
condensation, steam accumulators, evaporators, 
cooling towers, heat exchangers, chilled-water 
surface condensers and components for all the 
aforesaid products.

כ"ז סיון תשע"ט - 72930/06/2019



 Owners

Name: SPX DRY COOLING BELGIUM

Address: Avenue Marcel Thiry, 81, boîte 2, B-1200 
Woluwé-Saint-Lambert, Belgium

(Belgique sprl)

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

Scientific research and analysis services; industrial 
research and analysis services; technological 
consultancy services; technological advice relating to 
water cooling towers, condensers and dry cooling 
installations; conducting of technical feasibility 
studies; design services; design services in the field 
of water cooling towers, condensers and dry cooling 
installations; design and development of operating 
software for computer networks and servers; design 
and development of software in the field of mobile 
applications; design of computer database 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, 16/01/2018, No. 017695396 האיחוד האירופי, 16/01/2018, מספר 017695396

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 73030/06/2019



Trade Mark No. 309206 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424048 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 184435599 צרפת מספר: 184435599

Dated 09/03/2018 (Section 16) מיום 09/03/2018 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ARKEMA FRANCE

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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic films for use in agriculture; plastic membranes 
for soils.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/03/2018, No. 4435599 צרפת, 09/03/2018, מספר 4435599

Class: 17 סוג: 17

כ"ז סיון תשע"ט - 73130/06/2019



Trade Mark No. 309218 מספר סימן

Application Date 23/11/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1424163 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU ZHUOYUAN VIRTUAL REALITY 
TECH CO., LTD

Address: No.13-4 Wenqiao Road,Xinqiao Village, Dalong 
Street,Panyu District, Guangzhou, Guangdong, People's 
Republic of China

(The People's Republic of China Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Video game machines; games; apparatus for games; 
ring games; amusement machines, automatic and 
coin-operated; arcade video game machines; toys; 
body-training apparatus; machines for physical 
exercises.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/09/2017, No. 
26408846

סין, 14/09/2017, מספר 26408846

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 73230/06/2019



Bactoblis

Trade Mark No. 309246 מספר סימן

Application Date 20/09/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: ProbioNet GmbH

Address: Schützenstrasse 38 o, Herisau, 9100, 
Switzerland

(Arizona Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Fisher

Address: 32b Habarzel Street, Tel Aviv - Yafo, 69710, 
Israel

שם: זאב פישר

כתובת : הברזל 32ב, תל אביב-יפו, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Probiotic supplements; Probiotic preparations for 
medical and veterinary use; Probiotic formulations  
for veterinary use; Bacterial preparations for medical 
purposes; Bacterial preparations for veterinary  
purposes

תוספי פרוביוטיקה;  תכשירים פרוביוטיים לשימוש רפואי וגם 
וטרינרי;  ניסוחים פרוביוטיקה לשימוש וטרינרי;  תכשירים 

בקטריאליים למטרות רפואיות; תכשירים בקטריאליים למטרות 
וטרינריות.

                                                                                 

כ"ז סיון תשע"ט - 73330/06/2019



EYEQUE

Trade Mark No. 309263 מספר סימן

Application Date 23/09/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: EyQue

Address: 39608 Eureka Drive, Newark, 94560, 
CALIFORNIA, U.S.A.

(Cayman Islands Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer application software for mobile phones, 
namely, software for visual acuity and accuracy 
measurements, myopia, hyperopia and other vision 
abnormalities; Computer application software for 
mobile devices and computers, namely, software for 
visual acuity and accuracy measurements, myopia, 
hyperopia and other vision abnormalities; Display 
screen filters adapted for use with mobile devices 
and computers for measuring visual acuity and 
accuracy, myopia, hyperopia and other vision 
abnormalities; Electronic apparatus, namely, stand 
alone displays for medical images; Electronic 
instruments, namely, logic analyzers; Measuring 
instrumentation and apparatus, namely, digitizers; 
Optical character recognition apparatus; 
Optoelectronic measuring devices for creating touch 
or gesture-sensitive surfaces that interact with 
computer and other technology systems; Overlays 
specially adapted for touchscreen displays; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב עבור טלפונים ניידים, כלומר, תוכנה לחדות 
הראייה ומדידות הדיוק, קוצר ראיה, היפראופיה (רוחק ראיה) 
ועוד הפרעות ראייה; תוכנת יישומי מחשב למכשירים ניידים 
ומחשבים, דהיינו תוכנה לחדות הראייה ומדידות הדיוק, קוצר 
ראיה, היפראופיה והפרעות ראייה אחרות; מסנני מסך תצוגה 
המותאמים לשימוש עם מכשירים ניידים ומחשבים למדידת 
חדות ודיוק חזותיים, קוצר ראיה, היפראופיה וחריגות ראייה 
אחרות; מכשירים אלקטרוניים, כלומר, מציג עצמאי עבור 

תמונות רפואיות; מכשירים אלקטרוניים, כלומר, מנתחי לוגיקה; 
מכשור מדידה ומכשירים, כלומר, משטח רישום דיגיטלי הממיר 
מאנלוגי לדיגיטלי או קלט פיזי לתוך תמונות דיגיטליות; מנגנון 
זיהוי תווים אופטי; מדידות אופטו-אלקטרוניות ליצירת משטחים 
רגישים למגע או למחוות המפעילים אינטראקציה עם מחשבים 

ומערכות טכנולוגיות אחרות; שכבות המותאמות במיוחד 
לתצוגות מסך מגע; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 10 סוג: 10

eye testing machines and apparatus; Medical 
instruments for measuring and displaying visual 
acuity and accuracy measurements, myopia, 
hyperopia and other vision abnormalities; 
Pupillometers for measuring pupillary distance (PD); 
all included in class 10.

מכונות ומכשירים לבדיקת העין; מכשירים רפואיים למדידה 
ותצוגה של חדות ראייה ודיוק מדידה, קוצר ראייה, היפראופיה 
וחריגות ראייה אחרות; פופילומטרס מכשיר המודד מרחק בין 
מרכז האישונים (פי.די);  הנכללים כולם בסוג 10.                   
                                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 73430/06/2019



TRIGO VISION

Trade Mark No. 309290 מספר סימן

Application Date 27/09/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1456112 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TRIGO VISION LTD. שם: טריגו ויזיון בע"מ

Address: 13 Yehuda and Noah Moses Street, Tel Aviv - 
Yafo
, 6744252, Israel

כתובת : רחוב יהודה ונח מוזס 13, תל אביב, 6744252, ישראל

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

Customer self service electronic payment systems for 
retail point of sale comprised of cameras, computer 
hardware, computer peripheral equipment and 
computer software to control and operate the system; 
all included in Class 9.

מערכות תשלום אלקטרוניות לשירות עצמי ללקוח עבור נקודות 
מכירה קמעונאיות המורכבות ממצלמות, חומרת מחשב, ציוד 
היקפי למחשב ותוכנת מחשב לבקרה והפעלת המערכת; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                          

Class: 42 סוג: 42

Designing turnkey customer self-service electronic 
payment systems for retail stores.       

עיצוב מערכות תשלום אלקטרוניות מוכנות לשימוש לשירות 
עצמי של הלקוח, עבור חנויות קמעונאיות. 
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Trade Mark No. 309299 מספר סימן

Application Date 28/09/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; Computer software for social 
networking and interacting with online communities; 
Computer software development tools; Computer 
software for use as an application programming 
interface (API); Application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
Application programming interface (API) for computer 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, download, 
access and management; Computer software for 
creating, managing, and interacting with an online 
community; 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 the internet and communication 
networks; Computer software for modifying and 
enabling transmission of images, audio, audio visual 
and video content and data; Computer software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; Computer software for the collection, 
managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; Computer software for sending and 
receiving electronic messages, alerts, notifications 
and reminders; Computer search engine software; 
Computer software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of others; 
Ad server, namely, a computer server for storing 
advertisements and delivering advertisements to 
websites; Augmented reality software; Computer 
software for integrating electronic data with real world 

חומרת מחשב; תוכנת מחשב עבור רשת חברתית- 
אינטראקציה עם קהילות מקוונות; כלי פיתוח תוכנת מחשב; 
תוכנת מחשב לשימוש כממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי); 
ממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי) לשימוש בבניית יישומי 

תוכנה; ממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי) עבור תוכנת מחשב 
אשר מקלה על שירותים מקוונים עבור רשת חברתית ואחזור 
נתונים, להעלאה, להורדה, גישה וניהול; תוכנת מחשב ליצירה, 
לניהול ואינטראקציה עם קהילה מקוונת; תוכנת מחשב ליצירה, 
עריכה, העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, הצגה, תיוג, 
בלוגים, זרימה, קישור, הוספת הערות, ציון סנטימנטים, 

הערות, הטמעה, שידור ושיתוף או מתן מדיה אלקטרונית או 
מידע אחר באמצעות המחשב האינטרנט ורשתות התקשורת; 
תוכנת מחשב לשינוי ושימוש בתמסורת של תמונות, שמע, 

שמע ויזואלי ותוכן וידאו ונתונים; תוכנת מחשב לשינוי תצלומים, 
תמונות ושמע, וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי עם מסנני צילום ואפקטי 
מציאות משופרת, כלומר גרפיקה, אנימציות, טקסט, רישומים, 

תיוג גיאוגרפי, תגי מטא נתונים, קישורים; תוכנת מחשב 
לאיסוף, ניהול, עריכה, ארגון, שינוי, שידור, שיתוף ואחסון של 
נתונים ומידע; תוכנת מחשב לשליחה וקבלה של הודעות 

אלקטרוניות, התראות, הודעות ותזכורות; תוכנת מנוע חיפוש 
למחשב; תוכנת מחשב לשימוש ביצירה, ניהול, מדידה והפצה 
של פרסומות של אחרים; שרת מודעות, כלומר, שרת מחשבים 

לאחסון פרסומות ומתן פרסומות לאתרים; תוכנת מציאות 
מוגברת; תוכנת מחשב לשילוב נתונים אלקטרוניים עם סביבות 

עולם אמיתי למטרות בידור, תקשורת ורשתות חברתיות; 
תוכנת מחשב המאפשרת פיתוח, הערכה, בדיקה ותחזוקה של 
יישומי תוכנה ניידים עבור התקני תקשורת אלקטרוניים ניידים, 

כלומר טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי כף יד 
וטאבלטים למחשב; תוכנת מחשב, כלומר, ממשק פרשני להקל 
על האינטראקציה בין בני אדם לבין מכונות; תוכנת מחשב 
מודעת מיקום, תוכנת מחשב להורדה ויישומי תוכנה לנייד 

לצורך חיפוש, קביעה ושיתוף מיקומים; תוכנת מחשב לתכנים 
אלחוטיים, העברת נתונים ומידע; תוכנת מחשב המאפשרת 
גישה, הצגה, עריכה, קישור, שיתוף ומתן מדיה אלקטרונית 
ומידע באמצעות רשת האינטרנט ורשתות התקשורת; תוכנת 
מחשב, כלומר, יישום לסיפוק פונקציות רשתות חברתיות; 

תוכנת מחשב להורדה ותוכנה ליישומים ניידים ליצירה, ניהול 
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environments for the purposes of entertainment, 
communicating, and social networking; Computer 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; Computer 
software, namely, an interpretive interface for 
facilitating interaction between humans and 
machines; Location-aware computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for searching, determining and 
sharing locations; Computer software for wireless 
content, data and information delivery; Computer 
software to enable accessing, displaying, editing, 
linking, sharing and otherwise providing electronic 
media and information via the internet and 
communications networks; Computer software, 
namely, an application providing social networking 
functionalities; downloadable computer software and 
mobile application software for creating, managing 
and accessing groups within virtual communities; 
Downloadable computer software for viewing and 
interacting with a feed of images, audio, audio-visual 
and video content and associated text and data; 
Downloadable computer software for finding content 
and content publishers, and for subscribing to 
content; Software for creating and managing social 
media profiles and user accounts; Interactive photo 
and video equipment, namely, kiosks for capturing, 
uploading, editing, printing and sharing digital images 
and video; Software that enables individuals, groups, 
companies, and brands to create and maintain an 
online presence for marketing purposes; Software for 
advertisers to communicate and interact with online 
communities; Software for streaming multimedia 
entertainment content; Computer software for 
sending and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via computer 
the internet and communication networks; Computer 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; Messaging software. All included in 
class 9.

וגישה לקהילות בתוך קהילות וירטואליות; תוכנת מחשב 
להורדה לצפייה ואינטראקציה עם הזנה של תמונות, אודיו, 
אודיו ויזואלי, תוכן וידאו, טקסט ונתונים הקשורים; תוכנת 
מחשב להורדה למציאת תוכן, שותפי תוכן, והרשמה לתוכן; 
תוכנה ליצירה וניהול של פרופילי מדיה חברתית וחשבונות 
משתמשים; צילום אינטראקטיבי וציוד וידאו, כלומר, ביתנים 

ללכידה, העלאה, עריכה, הדפסה ושיתוף של תמונות דיגיטליות 
ווידאו; תוכנה המאפשרת ליחידים, לקבוצות, לחברות ולמותגים 

ליצור ולשמור נוכחות מקוונת למטרות שיווקיות; תוכנה 
למפרסמים לתקשור עם קהילות מקוונות ולפעול איתן; תוכנה 
להזרמת תוכן בידור מולטימדיה; תוכנת מחשב לשליחה וקבלה 
של מסרים אלקטרוניים, גרפיקה, תמונות, אודיו ושמע תוכן 

חזותי באמצעות המחשב, האינטרנט ורשתות תקשורת; תוכנת 
מחשב לעיבוד תמונות, גרפיקה, אודיו, וידאו וטקסט; תוכנת 

העברת הודעות. 
הנכללים כולם בסוג 9.
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Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services; 
Provision of market research and information 
services; Promoting the goods and services of others 
via the internet and communication networks; 
business and advertising services, namely, media 
planning and media buying for others business and 
advertising services, namely, advertising services for 
tracking advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, and 
for optimizing advertising performance; Consulting 
services in the fields of advertising and marketing, 
namely, customizing advertising and marketing 
efforts of others; Providing online facilities for 
connecting sellers with buyers; Advertising, 
marketing and promoting the goods and services of 
others by means of providing photo and video 
equipment at special events; Providing online 
facilities for live streaming video of promotional 
events; Arranging and conducting special events for 
commercial, promotional or advertising purposes; 
Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others. All 
included in class 35.

שירותי שיווק, פרסום וקידום; אספקת שירותי מחקר ושירותי 
מידע; קידום הסחורות והשירותים של אחרים באמצעות 
האינטרנט ורשתות התקשורת; שירותים עסקיים ופרסום, 
כלומר, תכנון מדיה ותקשורת עבור אחרים עבור עסקים 

ושירותי פרסום, כלומר, שירותי פרסום למעקב אחר ביצועי 
פרסום, לניהול, הפצה והצגה של פרסום, לניתוח נתוני פרסום, 
לדיווח נתוני פרסום ולביצוע אופטימיזציה של ביצועי הפרסום; 
שירותי ייעוץ בתחומי הפרסום והשיווק, דהיינו, התאמת מאמצי 
הפרסום והשיווק של אחרים; אספקת מתקנים מקוונים לחיבור 
בין מוכרים לקונים; פרסום, שיווק וקידום מוצרים ושירותים של 
אחרים באמצעות אספקת ציוד צילום ווידאו באירועים מיוחדים; 
מתן שירותים מקוונים עבור וידאו בשידור חי של אירועי קידום 
מכירות; ארגון ועריכת אירועים מיוחדים למטרות מסחריות, 
קידום מכירות או פרסום; מתן מדריכים עסקיים מקוונים 

המציגים את העסק, מוצרים ושירותים של אחרים.
הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

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; 
Providing access to computer, electronic and online 
databases; Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data, messages, graphics, 
photographs, images, audio, video, audio-visual 
content, and information; Providing online forums for 
communication, namely, transmission on topics of 
general interest; Providing online communications 
links which transfer mobile device and internet users 
to other local and global online locations; Facilitating 
access to third party websites or to other electronic 
third party content via a universal login; Providing 
online chat rooms, instant messaging services, and 
electronic bulletin boards; Audio, text and video 
broadcasting services over  the internet and other 
communications networks; Providing access to 
computer databases in the fields of social networking 
and social introduction and dating; Peer-to-peer 
photo and data sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, graphics and audio 
content among internet users; Telecommunications 
and 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; Streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive 
audiovisual content via the internet. All included in 
class 38.

שיתוף תמונות ושירותי שיתוף וידאו, כלומר, שידור אלקטרוני 
של קבצי תמונה דיגיטליים, קטעי וידאו ושמע תוכן חזותי בקרב 
משתמשי האינטרנט;  מתן גישה למסדי נתונים ממוחשבים, 

אלקטרוניים ומאגרים מקוונים; שירותי תקשורת, כלומר, שידור 
אלקטרוני של נתונים, הודעות, גרפיקה, תצלומים, תמונות, 
אודיו, וידאו, תוכן אודיו-ויזואלי ומידע; מתן פורומים מקוונים 

לתקשורת, כלומר, שידור בנושאים בעלי עניין כללי; מתן קישורי 
תקשורת מקוונים המעבירים את משתמשי מכשיר נייד ואת 
משתמשי האינטרנט למיקומים מקוונים אחרים- מקומיים 

וגלובליים; מתן גישה לאתרי אינטרנט של צד שלישי או לתכנים 
אחרים של צד שלישי באמצעות התחברות אוניברסלית; מתן 
חדרי צ'אט מקוונים, שירותי מסרים מיידיים ולוחות מודעות 
אלקטרוניים; שירותי אודיו, טקסט ווידאו באמצעות האינטרנט 

ורשתות תקשורת אחרות; מתן גישה למסדי נתונים של 
מחשבים בתחומי הרשתות החברתיות וההיכרות החברתית; 
שירותי רשת עמית לעמית (פי.טו.פי) לצילום ושיתוף נתונים, 
כלומר, שידור אלקטרוני של קבצי תמונה דיגיטליים, גרפיקה 
ושמע תוכן בקרב משתמשי האינטרנט; תקשורת ושירותי 

מחשוב עמית לעמית (פי.טו.פי), כלומר, שידור אלקטרוני של 
תמונות, אודיו ויזואלי ותוכן וידאו, תצלומים, קטעי וידאו, נתונים, 

טקסט, הודעות, פרסומות, תקשורת מדיה ופרסום מידע; 
שידור, שידור חי של וידאו, אודיו-ויזואלי ותוכן אור-קולי 

אינטראקטיבי באמצעות האינטרנט.
הנכללים כולם בסוג 38.
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an online 
forum for the dissemination of content, data, and 
information for entertainment and social and 
business networking purposes; Entertainment 
services, namely, providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined 
content, third-party content, photos, video, audio, 
visual, and audio-visual material in the field of 
general interest; Electronic publishing services for 
others; Online journals, namely, weblogs (blogs) 
featuring user-defined content; Providing computer, 
electronic and online databases in the field of 
entertainment; Publishing services, namely, 
publishing of electronic publications for others; Rental 
of photography and videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and videos; 
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; Organizing 
live exhibitions and conferences in the fields of 
culture, entertainment and social networking for non-
business and non-commercial purposes; Providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
via the internet and communication networks; 
Entertainment and educational services, namely, 
providing non-downloadable movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia works 
via the internet, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia works. 
All included in class 41.

שירותי בידור, כלומר, מתן פורום מקוון להפצת תוכן, נתונים 
ומידע עבור בידור ורשתות חברתיות ועסקיות; שירותי בידור, 
כלומר, מתן גישה למסדי נתונים אלקטרוניים אינטראקטיביים 

מקוונים של תוכן המוגדר על ידי המשתמש, תוכן של צד שלישי, 
תמונות, וידאו, אודיו, חזותי, חומר אודיו-ויזואלי בתחום של עניין 

כללי; שירותי פרסום אלקטרוניים עבור אחרים; כתבי עת 
מקוונים, כלומר, בלוגים שמציעים תוכן המוגדר על ידי 

המשתמש; שירותי הוצאה לאור, דהיינו, פרסום פרסומים 
אלקטרוניים עבור אחרים; מתן מאגרי מידע ממוחשבים, 
אלקטרוניים ומקוונים בתחום הבידור; השכרת ביתני צילום 
והסרטה עבור לכידה, העלאה, עריכה ושיתוף של תמונות 

וסרטונים; שירותי בידור, כלומר, מתן מתקנים מקוונים להזרמת 
תוכן בידור והזרמת וידאו חי של אירועי בידור; ארגון תערוכות 
וועידות חיות בתחומי התרבות, הבידור והרשתות החברתיות 

לצרכים לא עסקיים ולא מסחריים; מתן מידע בידור 
מהאינדקסים הניתנים לחיפוש ומאגרי מידע, כולל טקסט, 

מסמכים אלקטרוניים, מאגרי מידע, גרפיקה, תמונות תצלומים 
ומידע קולי, באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת; שירותי 

בידור וחינוך, דהיינו מתן סרטים שאינם ניתנים להורדה, תכניות 
טלוויזיה, שידורי אינטרנט, עבודות אֹורקֹולִי (אודיו ויזואלי) 

ומולטימדיה באמצעות האינטרנט, וכן מידע, ביקורות והמלצות 
בנוגע לסרטים, תוכניות טלוויזיה, שידורי אינטרנט, עבודות 

אור-קולי ומולטימדיה. 
הנכללים כולם בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely creating virtual 
communities for registered users to organize groups, 
meetings, and events, participate in discussions and 
engage in social, business and community 
networking; Computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via the internet and communication 
networks; Computer services in the nature of 
customized electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; Computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via the 
internet and communications networks; Providing 
online facilities, to engage in social networking, and 
to manage their social networking accounts; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, 
images, text, content, and data; Application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and 
alerts; Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in designing, 
managing, measuring, analyzing, disseminating, and 

 שירותי מחשב, כלומר יצירת קהילות וירטואליות למשתמשים 
רשומים כדי לארגן קבוצות, מפגשים ואירועים, להשתתף 

בדיונים ולעסוק ברשתות חברתיות, עסקיות וקהילתיות; שירותי 
מחשב, כלומר אירוח אתרי אינטרנט מקוונים עבור אחרים 
לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים אינטראקטיביים 

באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת; שירותי מחשב בטבע 
של פרופילים אישיים וקבוצתיים אלקטרוניים מותאמים אישית 
או דפי אינטרנט הכוללים מידע המוגדר על ידי המשתמש או 
מידע מסוים, כולל, אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; 

שירותי מחשב, דהיינו מתן מנועי חיפוש לקבלת נתונים 
באמצעות רשת האינטרנט ורשתות התקשורת; מתן שירותים 
מקוונים, לעיסוק ברשתות חברתיות, ולניהול חשבונות הרשתות 
החברתיות שלהם; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לרשת חברתית, יצירת קהילה וירטואלית והעברת 

אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; יישום שירותי ספק 
שירותי (איי.אס.פי), כלומר, אירוח תוכנות מחשב של אחרים; 
תוכנה כשירות (ס.א.ס) שמציעה תוכנה לשליחה וקבלה של 
מסרים אלקטרוניים, הודעות והתראות; מתן שימוש זמני 

בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש בתכנון, ניהול, 
מדידה, ניתוח, הפצה ופרסום של אחרים; ספקית פלטפורמת 

קניית מודעה מקוונת, כלומר מתן תוכנות שאינן ניתנות 
להורדה, המאפשרים לקונים ומוכרים של פרסום מקוון לרכוש 
ולמכור מלאי פרסום; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) המציג 
תוכנות לשימוש ברכישה, מכירה, תכנון, ניהול, מעקב, הערכה, 
אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, אספקה ודיווח של פרסום ושיווק 
מקוון; מתן אתרים מקוונים המעניקים למשתמשים את היכולת 
להעלות, לשנות ולשתף תוכן מציאות מוגבר, מידע, חוויות 
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serving advertising of others; Online ad-buying 
platform provider, namely, providing non-
downloadable software programs for allowing buyers 
and sellers of online advertising to purchase and sell 
advertising inventory; Application service provider 
(ASP) featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, optimizing, 
targeting, analyzing, delivery, and reporting of online 
advertising and marketing; Providing online sites that 
gives users the ability to upload, modify and share 
augmented reality content, information, experiences 
and data; Providing temporary use of non-
downloadable computer software enabling 
development, assessment, testing, and maintenance 
of mobile software applications for portable 
computing devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; Providing temporary use of non-
downloadable software for processing electronic 
payments; Providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, images, 
text, content and data; Providing temporary use of 
non-downloadable software for electronic messaging; 
Mapping services; Providing temporary access to 
non-downloadable computer software for mapping 
services; Application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
sharing and displaying a user’s location, planning 
activities with other users and making 
recommendations; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the sharing 
and displaying a user’s location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for social and destination 
mapping; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate social and 
destination mapping; Providing temporary use of 
non-downloadable location-aware computer software 
for searching, determining and sharing the location of 
goods, services and events of interest; Application 
service provider (ASP) featuring location-aware 
software for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in purchasing and 
disseminating advertising; Providing temporary use 
of non-downloadable software  for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
video content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; Providing temporary use of non-
downloadable software  for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and internet 
links;  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 software  for 
organizing images, video, and audio-visual content 
using metadata tags; Application service provider 
(ASP) featuring software for social networking, 
managing social networking content, creating a 

ונתונים; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות 
להורדה, המאפשרים פיתוח, הערכה, בדיקה ותחזוקה של 
יישומי תוכנה לניידים עבור מכשירי מחשוב ניידים, כלומר 
טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי כף יד וטאבלט 

מחשב; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לעיבוד 
תשלומים אלקטרוניים; אספקת תוכנת ממשק תכנות יישומים 
(איי.פי.איי) לשימוש במסרים אלקטרוניים והעברת אודיו, וידאו, 
תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה לצורך העברת הודעות אלקטרוניות; שירותי 

מיפוי; מתן גישה זמנית לתוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה 
עבור שירותי מיפוי; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) המציג 
תוכנה לשירותי מיפוי; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 
ניתנות להורדה לצורך שיתוף והצגת מיקום המשתמש, תכנון 
פעילויות עם משתמשים אחרים והמלצות; ספק שירותי יישומים 

(איי.אס.פי) המציג תוכנה המאפשרת או מקלה על שיתוף 
והצגת מיקום של משתמש, פעילויות תכנון עם משתמשים 
אחרים והמלצות; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 
ניתנות להורדה לצורך מיפוי חברתי ויעדתי; ספק שירות 

יישומים (איי.אס.פי) המציג תוכנה המאפשרת או מקלה על 
מיפוי חברתי ויעד; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 

ניתנות להורדה, לצורך חיפוש, קביעה ושיתוף של מיקומם של 
טובין, שירותים ואירועי עניין; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) 
המציע תוכנה מודעת מיקום לחיפוש, לקביעה ושיתוף מיקומם 
של טובין, שירותים ואירועי עניין; פלטפורמה כשירות (פ.א.ס) 
שמציעה פלטפורמות תוכנה למחשב לשימוש ברכישה והפצה 
של פרסום; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 

לצורך שינוי תמונות, תצלומים ותוכן אודיו, וידאו ותוכן 
אודיו-וידאו עם מסנני צילום ואפקטי מציאות מוגדלים, כגון 
גרפיקה, הנפשה, טקסט, ציורים, תיוג גיאוגרפי, תגי מטא 

נתונים, היפר-קישורים; מתן שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה לצפייה באינטראקציה של מדיה אלקטרונית, כלומר 
תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו, וידאו זורם בשידור חי, 
פרשנות, פרסומות, חדשות וקישור אינטרנט; מתן שימוש זמני 
בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה למציאת תוכן, בעלי 

תוכן, והרשמה לתוכן; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לארגון תמונות, וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי באמצעות תגי 
מטא נתונים; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) המציג תוכנה 

עבור רשתות חברתיות, ניהול תוכן של רשתות חברתיות, יצירת 
קהילה וירטואלית והעברת תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן 
וידאו, תמונות, סרטונים, נתונים, טקסט, הודעות, פרסומות, 
תקשורת פרסומית ומֵידָע; ספק שירות יישומים (איי.אס.פי) 

שמציעה ממשק תכנות יישומים (איי.אס.איי) תוכנה המאפשרת 
שירותים מקוונים עבור רשת חברתית, פיתוח יישומי תוכנה; 
פלטפורמה כשירות (פ.א.ס) שמציעה פלטפורמות תוכנה עבור 
רשתות חברתיות, ניהול תוכן של רשתות חברתיות, יצירת 
קהילה וירטואלית והעברת תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן 
וידאו, תמונות, סרטונים, נתונים, טקסט, הודעות, פרסומות, 
מדיה תקשורת ופרסום; השכרת תוכנות מחשב המעניקות 

למשתמשים את היכולת להעלות, לערוך ולשתף תמונות, קטעי 
וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי; שירותי מחשב, כלומר, אוצר תוכן 

מקוון המוגדר על ידי המשתמש ופרסומות ויצירת הזנות מדיה 
חברתית; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 

לצילום תמונות ולהקלטת תוכן אודיו, אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו; 
מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לצורך העלאה, 

הורדה, העברה לארכיון, הפעלה ושידור של תמונות, תוכן 
אודיו-ויזואלי, תוכן וידאו, טקסט ונתונים קשורים; מתן שימוש 
זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לצורך הזרמת תוכן בידור 
מולטימדיה; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 
לצורך יצירה ושמירה של נוכחות מקוונת עבור יחידים, קבוצות, 

חברות ומותגים; מתן שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה למפרסמים כדי לתקשר עם קהילות מקוונות ולפעול 
איתן; מתן שימוש זמני בתוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה 
לצורך צילום, עריכת תמונות והקלטות ועריכת קטעי וידאו; ספק 
שירות יישומים (איי.אס.פי) המציג תוכנה המאפשרת או מקלה 
על צילום, עריכת תמונות והקלטות ועריכת קטעי וידאו; פיתוח 
תוכנות מחשב; אספקת תוכנה לא-ניתנת להורדה באינטרנט; 

ספק שירות יישומים (איי.אס.פי); מתן מתקנים מקוונים 
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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 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social networking, 
developing software applications; 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; Computer 
services, namely, curating online user-defined 
content and advertisements and creating social 
media feeds; Providing temporary use of non-
downloadable software  for taking photographs and 
recording audio, audio-visual and video content; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software  for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, audio-
visual and video content and associated text and 
data; Providing temporary use of non-downloadable 
software  for streaming multimedia entertainment 
content; Providing temporary use of non-
downloadable software  for creating and maintaining 
an online presence for individuals, groups, 
companies, and brands; Providing temporary use of 
non-downloadable software  for advertisers to 
communicate and interact with online communities; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate taking and editing photographs 
and recording and editing videos; Computer software 
development; Providing online non-downloadable 
software; Application service provider (ASP); 
Providing online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data. All included in class 
42.

המעניקים למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף 
אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, גרפיקה ונתונים.

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 45 סוג: 45

Social introduction and networking and dating 
services; Providing access to computer databases 
and online searchable databases in the fields of 
social networking, social introduction and dating; 
Online social networking services; Business 
identification verification services. All included in 
class 45.

מבוא חברתי ושירותי רשתות היכרויות; מתן גישה למסדי 
נתונים של מחשבים ומסדי נתונים הניתנים לחיפוש באינטרנט 

בתחומים של רשתות חברתיות, מבוא חברתי והיכרויות; 
שירותי רשת חברתית מקוונים; שירותי אימות זיהוי עסקי.

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, 12/06/2018, No. 75216 ג'מאייקה, 12/06/2018, מספר 75216

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: black and white

הסימן מוגבל לצבעים  שחור ולבן הנראים בסימן.

 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 309337 מספר סימן

Application Date 20/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nano Global Corp.

Address: 1705 Guadalupe St., FL 4, Austin TX 78701, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency-
assets exchange services; virtual currency trading 
services; digital currency trading services.

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online software featuring technology 
that enables organizing, managing, and accessing a 
distributed ledger of shared data, especially scientific, 
health, medical, research, molecular, and biological 
data; providing use of online software featuring 
technology that enables monetizing or incentivizing 
the sharing of data, especially scientific, health, 
medical, research, molecular, and biological data.
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Trade Mark No. 309338 מספר סימן

Application Date 21/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424182 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nano Global Corp.

Address: 1705 Guadalupe St., FL 4, Austin TX 78701, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency-
assets exchange services; virtual currency trading 
services; digital currency trading services.

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online software featuring technology 
that enables organizing, managing, and accessing a 
distributed ledger of shared data, especially scientific, 
health, medical, research, molecular, and biological 
data; providing use of online software featuring 
technology that enables monetizing or incentivizing 
the sharing of data, especially scientific, health, 
medical, research, molecular, and biological data.
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Trade Mark No. 309344 מספר סימן

Application Date 03/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424279 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software for video and music recognition; electronic 
data storage; providing computer hardware or 
software information online; computer software 
services, namely technical support services for video 
and music recognition software; providing on-line 
non-downloadable software for sound, video, and 
music recognition; providing online non-
downloadable software enabling discovery, 
interaction with, and sharing of audio, video, printed, 
multimedia, or augmented reality content.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services.

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

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

Liechtenstein, 03/11/2017, No. 2017-964 ליכטנשטיין, 03/11/2017, מספר 2017-964

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, white and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The black stylized word "shazam" and a white 
stylized letters "s" inside a blue circle.

 Owners

Name: APPLE INC.

Address: One Apple Park Way, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל
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Trade Mark No. 309348 מספר סימן

Application Date 01/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424302 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA

Address: Via Enzo Ferrari, 4/6, I-25134 BRESCIA, Italy

(Italy entità giuridica)

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

Management of loyalty schemes; loyalty card 
services; organization, operation and supervision of  
customer loyalty schemes; promotional and 
advertising operations for encouraging customer 
loyalty and for financial advantages or advantages of 
other kinds; advertising and promotion in general.
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Trade Mark No. 309349 מספר סימן

Application Date 30/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424366 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded content (data and information); Recorded 
content, namely, computer programs for navigation 
and driving assistance; information technology and 
audiovisual equipment; navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detection and monitoring instruments, 
level indicators and remote controls; scientific 
research and laboratory apparatus; navigation 
apparatus for vehicles; computer software for the 
coordination of transport services; computer software 
for the acquisition, mediation and booking in the field 
of transport services; navigation software; computer 
software for the use by operators and passengers of 
motor vehicles and prospective passengers for 
shared driving; computer software for the 
coordination and retrieval of delivery services; mobile 
application software for the coordination of transport 
services; mobile application software for navigation; 
mobile application software for use by operators and 
passengers of motor vehicles and prospective 
passengers for shared driving, all in connection with 
automobiles.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts and accessories, all 
included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Automobile repair and maintenance services and 
activities, all in connection with automobiles.

Class: 38 סוג: 38

Electronic data transmission, communication 
provided electronically, all in connection with 
automobiles.

כ"ז סיון תשע"ט - 74830/06/2019



 Owners

Name: ŠKODA AUTO a.s.

Address: tř. Václava Klementa 869, CZ-293 01 Mladá 
Boleslav II, Czech Republic

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: 39 סוג: 39

Road transport; Vehicle transport; Lorry transport; 
Passenger transport; Truck transport; Coach 
transport; Transport services; Car transport; Luggage 
transportation; Arranging of transport; Transport of 
travelers; Transport of goods; Packaging and storage 
of vehicles and parts thereof; Organization of travel 
tours; Arranging of travel tours; Arranging of 
transportation for travel tours; Transport services for 
sightseeing tours; towing; taxi transport services, car 
transport, transportation logistics; vehicle rental, in 
particular automobiles; transport of passengers; 
transport brokerage services; traffic information 
services; tracking of automobile fleets using 
electronic navigation and locating devices, all in 
connection with 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)

Czech Republic, 06/11/2017, No. 543558 הרפובליקה הצ'כית, 06/11/2017, מספר 543558

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39
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Trade Mark No. 309356 מספר סימן

Application Date 23/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424456 מספר סימן בינלאומי

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

Telecommunication machines and apparatus; 
television receivers [TV sets]; accessories for 
television receivers [TV sets]; optical disc players; 
optical disc recorders; accessories for optical disc 
players; accessories for optical disc recorders; digital 
video players; digital video recorders; DVD players; 
DVD recorders; accessories for DVD players; 
accessories for DVD recorders; visual display units; 
accessories for visual display units; video screens; 
display monitors; display screens; electronic notice 
boards; digital signs; accessories for digital signs; 
digital signage monitors; digital signage display 
panels; audio devices that connects to television 
sets, optical disc players, optical disc recorders, DVD 
players, DVD recorders, or hard disk drive recorders 
for the primary purpose of amplifying audio signals; 
amplifiers; hard disk drives; hard disk drive recorders; 
accessories for hard disk drive recorders; computer 
hardware; computer software, computer programs 
(recorded) and computer programs [downloadable 
software]all for use in recording, transmission or 
reproduction of sound or images; computer software, 
computer programs (recorded), and computer 
programs [downloadable software], all for use in 
television sets, DVD players, DVD recorders, optical 
disc players, optical disc recorders and hard disc 
recorders; computer software, computer programs 
(recorded), and computer programs [downloadable 
software], for organizing and viewing digital images 
and photographs; computer software, computer 
programs (recorded), and computer programs 
[downloadable software], all for interacting with cloud 
services; computer software, computer programs 
(recorded), and computer programs [downloadable 
software], all for viewing, recording, reproducing, 
managing, accessing, and storing television 
programs; computer network hubs; computer 
hardware and software for use in connecting, 
managing, controlling, monitoring and enabling 
communication among IoT (Internet of Things) 
devices over a network; computer hardware and 
software for use in controlling home automation; 
home automation remote control devices for use with 
the IoT (Internet of Things) devices for home security 
systems; computer hardware and software for 
providing personal assistant; electrical adapters; AC 
adaptors; battery chargers; batteries and cells; 
accumulators, electric; parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus; aerials; 
antennas; cabinets for telecommunication apparatus; 
loudspeakers; stands and racks for 
telecommunication machines and apparatus; 
hangers of metal for television receivers [TV sets]; 
headphones; earphones; microphones; remote 
controls; remote controls for televisions; remote 
controls for optical disc players; remote controls for 
optical disc recorders; remote controls for DVD 
players; remote controls for DVD recorders; remote 
controls for hard disk drive recorders; 3D spectacles; 
3D transmitters; computer network adapters.

Class: 35 סוג: 35

Compilation and systemization of information into 
computer databases.

כ"ז סיון תשע"ט - 75130/06/2019



Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of telecommunication 
machines and apparatus; repair of television sets; 
repair of optical disc players; repair of optical disc 
recorders; repair of DVD players; repair of DVD 
recorders; repair of hard disk drive recorders; repair 
or maintenance of electronic machines and 
apparatus; repair or maintenance of visual display 
units; repair or maintenance of digital signs; repair of 
computer hardware; repair of loudspeakers.

Class: 38 סוג: 38

Providing information about television broadcasting 
and television programmes broadcasting by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks.

Class: 42 סוג: 42

Providing search engines for the Internet; computer 
software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; providing 
computer programs on data networks; providing 
temporary use of on-line non-downlocidable software 
for use in recording, transmission or reproduction of 
sound or images, television sets, DVD players, DVD 
recorders, optical disc players, optical disc recorders 
and hard disc recorders, for organizing and viewing 
digital images and photographs, for interacting with 
cloud services, for viewing, recording, managing, 
reproducing, accessing, and storing television 
programs; cloud computing.

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

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

Japan, 02/03/2018, No. 2018-025424 יפן, 02/03/2018, מספר 2018-025424

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 75230/06/2019



 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as 
Toshiba Corporation

Address: 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8001, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל
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Trade Mark No. 309364 מספר סימן

Application Date 18/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424494 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nano Global Corp.

Address: 1705 Guadalupe St., FL 4, Austin TX 78701, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency-
assets exchange services; virtual currency trading 
services; digital currency trading services.

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online software featuring technology 
that enables organizing, managing, and accessing a 
distributed ledger of shared data, especially scientific, 
health, medical, research, molecular, and biological 
data; providing use of online software featuring 
technology that enables monetizing or incentivizing 
the sharing of data, especially scientific, health, 
medical, research, molecular, and biological data.
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Trade Mark No. 309366 מספר סימן

Application Date 25/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424522 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, promotional and marketing services, 
business management services; publicity services; 
production of advertising matter and commercials; 
public relations services; market research and market 
analysis; business analysis relating to business, to 
advertising and to marketing; marketing research and 
consultancy in the field of marketing media; planning, 
providing and negotiating advertising space; 
provision of information relating to the aforesaid; 
design of advertising materials.

Class: 41 סוג: 41

Publishing services; training services relating to 
advertising, marketing, business, public relations and 
communication; film and sound recording production; 
instruction and training in the use of the Internet; 
written text editing services; photography services.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
research and design of systems relating to 
architecture, interior space design, digital systems 
design and IT systems design, transportation 
systems design, electronic systems design, 
construction engineering design, electronic 
healthcare records design, electronic banking and 
financial systems design ; industrial analysis and 
research services; graphic design services; design, 
development and maintenance of computer software; 
computer technology consultancy; industrial product 
design; industrial design and development services; 
design of packaging; scientific and technological 
studies relating to the aforesaid; provision of 
information relating to the aforesaid.
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Conditions/Disclaimers

A white curved smile in the middle of a black 
background in the shape of a circle.

 Owners

Name: Designit A/S

Address: Bygmestervej 61, DK-2400 København NV, 
Denmark

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

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

Denmark, 27/11/2017, No. VA 2017 02689 VA 2017 02689 דנמרק, 27/11/2017, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 309372 מספר סימן

Application Date 19/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424620 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nano Global Corp.

Address: 1705 Guadalupe St., FL 4, Austin TX 78701, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency-
assets exchange services; virtual currency trading 
services; digital currency trading services.

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online software featuring technology 
that enables organizing, managing, and accessing a 
distributed ledger of shared data, especially scientific, 
health, medical, research, molecular, and biological 
data; providing use of online software featuring 
technology that enables monetizing or incentivizing 
the sharing of data, especially scientific, health, 
medical, research, molecular, and biological data.
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Trade Mark No. 309409 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1425158 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Drain traps [valves] of metal; water-pipe valves of 
metal; steel pipes; metal fittings, couplings, 
connectors and clips for cables and pipes; pipes and 
tubes of metal; reinforcing materials of metal for 
pipes; rotating junctions of metal for pipes; metal 
pipes and tubes for liquid and gas transfer; metal 
tubing and tubing couplings for joining and 
terminating pipes; containers of metal for chemicals, 
compressed gases and liquids; water tanks of metal 
for industrial purposes; metal drainage pipes; ducts 
of metal for ventilating and air- conditioning 
installations.

Class: 11 סוג: 11

Heating, cooling, steam generating and air 
conditioning installations and apparatus; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot and cold 
beverages; thermostatic valves as parts of heating 
installations; steam heating apparatus for industrial 
purposes; sprinkler systems for irrigation; irrigation 
apparatus for agricultural and horticultural use; 
swimming pool filters; swimming pool heaters; waste 
water treatment and purification installations and 
apparatus; air valves for steam heating installations; 
steam superheaters for industrial purposes; 
ionization apparatus for the treatment of liquids and 
gases for industrial, commercial or agricultural use; 
temperature-controlled food and beverage dispensing 
units, other than vending machines; water distribution 
installations; gas purification apparatus; dosing 
valves [parts of heating or gas installations]; 
regulating accessories for water or gas apparatus 
and pipes; safety accessories for water or gas 
apparatus and pipes.

Class: 37 סוג: 37

Construction, installation, maintenance and repair of 
gas and water supply and distribution apparatus; 
construction, installation, maintenance and repair of 
gas and water pipelines; construction, installation, 
maintenance and repair of water pollution control 
equipment and water purifying apparatus; 
construction, installation, maintenance and repair 
services relating to water irrigation and rainwater 
drainage systems; construction, installation, 
maintenance and repair of environmental control 
systems; construction, installation, maintenance and 
repair of air-conditioning control systems; 
construction, installation, maintenance and repair of 
food and beverage dispensing units; provision of 
information relating to the aforementioned services.
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Class: 40 סוג: 40

Heat treatment of metal surfaces; treatment of 
materials by laser beam; treatment and coating of 
metal surfaces; heat treatment of pipes and tubes 
made of metal; treatment of materials using 
ultrasonic waves to modify their properties; treatment 
of metal parts to prevent corrosion using hot-dip 
galvanizing and powder coating processes; surface 
finishing of metal articles; coating and surface 
finishing of machines and tools; custom manufacture 
of machines and tools with a protective surface 
coating; processing of metal surfaces by precision 
grinding and abrasive polishing; application of thin 
films on the surfaces of objects by means of 
chemical, mechanical, thermal, thermomechanical, 
chemical vapor deposition, physical vapor deposition 
and vacuum deposition processes; provision of 
information relating to the aforementioned services.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services relating to gas and water supply 
and distribution systems; engineering services 
relating to gas and water pipelines; engineering 
services relating to of water pollution control and 
water purifying systems; engineering services relating 
to water irrigation and rainwater drainage systems; 
engineering services relating to environmental control 
systems; engineering services relating to air-
conditioning control systems; technical design and 
planning of pipelines for gas, water and waste water; 
design and development of valves, regulators and 
controls for gas and water supply and distribution 
systems; design and development of food- and 
beverage dispensing units; provision of information 
relating 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)

Benelux, 19/01/2018, No. 1368276 בנלוקס, 19/01/2018, מספר 1368276

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Aalberts Industries NV

Address: Sandenburgerlaan 4, NL-3947 CS Langbroek, 
Netherlands

(Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל
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Trade Mark No. 309420 מספר סימן

Application Date 24/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1425279 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zosano Pharma Corporation

Address: 34790 Ardentech Court, Fremont CA 94555, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraines and headaches.

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

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

U.S.A., 27/03/2018, No. 87851814 ארה"ב, 27/03/2018, מספר 87851814

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 309441 מספר סימן

Application Date 27/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0966932 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jysk A/S

Address: Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Beds, bed frames, cushions; pillows; mattresses; 
mattress toppers.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Bathrobes and dressing gowns.
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Trade Mark No. 309446 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1168639 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kapman AB

Address: SE-811 81 Sandviken, Sweden

(Sweden Aktiebolag)

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 tools and hand operated implements, namely 
files and rasps.
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Trade Mark No. 309454 מספר סימן

Application Date 06/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1382566 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated soaps; non-medicated hair lotions; 
abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; adhesives 
for affixing false eyelashes; adhesives for affixing 
false hair; adhesives for cosmetic purposes; after- 
shave lotions; air fragrancing preparations; almond 
milk for cosmetic purposes; almond oil; almond soap; 
aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum 
stones [astringents]; amber [perfume]; ammonia 
[volatile alkali] [detergent]; antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; 
astringents for cosmetic purposes; badian essence; 
balms, other than for medical purposes; bases for 
flower perfumes; bath preparations, not for medical 
purposes; bath salts, not for medical purposes; beard 
dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 
bleaching salts; bleaching soda; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavorings 
[essential oils]; cakes of toilet soap; canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; cleaning chalk; 
cleansers for intimate personal hygiene purposes, 
non medicated; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
cobblers' wax; collagen preparations for cosmetic 
purposes; colorants for toilet purposes; color- 
[colour-] brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-removing preparations; 
corundum [abrasive]; cosmetic creams; cosmetic 
dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetics for animals; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; creams 
for leather; decorative transfers for cosmetic 
purposes; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; dental bleaching gels; 
denture polishes; deodorants for human beings or for 
animals; deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations; depilatory wax; descaling 
preparations for household purposes; detergents, 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; diamantine [abrasive]; 
douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; dry-cleaning 
preparations; drying agents for dishwashing 
machines; dry shampoos; eau de Cologne; emery; 
emery cloth; emery paper; essential oils of 
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cedarwood; essential oils of citron; essential oils of 
lemon; ethereal essences; extracts of flowers 
[perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; 
eye-washes, not for medical purposes; fabric 
softeners for laundry use; false eyelashes; false 
nails; flavorings for beverages [essential oils]; floor 
wax; floor wax removers [scouring preparations]; 
foodflavorings [essential oils]; fumigation 
preparations [perfumes]; furbishing preparations; 
gaultheria oil; geraniol; glass cloth [abrasive cloth]; 
greases for cosmetic purposes; grinding 
preparations; hair conditioners; hair dyes; hair 
lotions; hair spray; hair straightening preparations; 
hair waving preparations; heliotropine; henna 
[cosmetic dye]; herbal extracts for cosmetic 
purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; Javelle 
water; joss sticks; lacquer-removing preparations; 
laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; 
laundry soaking preparations; laundry starch; laundry 
wax; lavender oil; lavender water; leather bleaching 
preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; 
lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up 
powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; mascara; massage gels, other than for 
medical purposes; mint essence [essential oil]; mint 
for perfumery; mouthwashes, not for medical 
purposes; musk [perfumery]; mustache wax; nail art 
stickers; nail care preparations; nail polish; nail 
varnish removers; non-slipping liquids for floors; non-
slipping wax for floors; oil of turpentine for 
degreasing; oils for cleaning purposes; oils for 
cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils 
for toilet purposes; paint stripping preparations; 
pastes for razor strops; perfumes; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; phytocosmetic preparations; 
polish for furniture and flooring; polishing creams; 
polishing paper; polishing preparations; polishing 
rouge; polishing stones; polishing wax; pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 
preparations for cleaning dentures; preparations for 
unblocking drain pipes; preparations to make the 
leaves of plants shiny; preservatives for leather 
[polishes]; pumice stone; quillaia bark for washing; 
rose oil; rust removing preparations; sachets for 
perfuming linen; safrol; sandpaper; scented water; 
scented wood; scouring solutions, shampoos; 
shampoos for animals [non-medicated grooming 
preparations]; shampoos for pets [non-medicated 
grooming preparations]; shaving preparations; 
shaving soap; shaving stones [astringents]; shining 
preparations [polish]; shoe cream; shoemakers' wax; 
shoe polish; shoe wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
whitening creams; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap; soap for 
brightening textile; soap for foot perspiration; soda 
lye; stain removers; starch glaze for laundry 
purposes; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; tailors' wax; talcum powder, 
for toilet use; teeth whitening strips; terpenes 
[essential oils]; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; toilet water; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal washes for 
personal sanitary or deodorant purposes; 
varnishremoving preparations; volcanic ash for 
cleaning; wallpaper cleaning preparations; washing 
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soda, for cleaning; wax for parquet floors; whiting; 
windshield cleaning liquids.Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments [hand instruments]; adzes 
[tools]; agricultural forks [hand tools]; agricultural 
implements, hand-operated; air pumps, hand-
operated; annular screw plates; apparatus for 
destroying plant parasites, hand-operated; apparatus 
for tattooing; augers [hand tools]; awls; axes; baby 
spoons, table forks and table knives; bayonets; beard 
clippers; bench vices [hand implements]; bill-hooks; 
bits [hand tools]; bits [parts of hand tools]; blades for 
planes; blades [hand tools]; blade sharpening 
instruments; blades [weapons]; border shears; 
borers; bow saws; braiders [hand tools]; branding 
irons; breast drills; budding knives; can openers, non-
electric; carpenters' augers; cattle shearers; caulking 
irons; centre punches [hand tools]; ceramic knives; 
cheese slicers, non-electric; chisels; choppers 
[knives]; clamps for carpenters or coopers; cleavers; 
crimping irons; crow bars; curling tongs; cuticle 
tweezers; cutlery; cutter bars [hand tools]; cutters; 
cutting tools [hand tools]; daggers; depilation 
appliances, electric and non-electric; dies [hand 
tools]; diggers [hand tools]; ditchers [hand tools]; 
drawing knives; drill holders [hand tools]; ear-piercing 
apparatus; earth rammers [hand tools]; edge tools 
[hand tools]; egg slicers, non-electric; embossers 
[hand tools]; emery boards; emery files; emery 
grinding wheels; engraving needles; expanders [hand 
tools]; extension pieces for braces for screw taps; 
eyelash curlers; farriers' knives; files [tools]; fingernail 
polishers, electric or non-electric; fire irons; fireplace 
bellows [hand tools]; fish tapes [hand tools]; flat irons; 
foundry ladles [hand tools]; frames for handsaws; 
fruit pickers [hand tools]; fullers [hand tools]; fulling 
tools [hand tools]; garden tools, hand-operated; 
gimlets [hand tools]; glaziers' diamonds [parts of 
hand tools]; goffering irons; gouges [hand tools]; 
grafting tools [hand tools]; graving tools [hand tools]; 
grindstones [hand tools]; guns, hand-operated, for 
the extrusion of mastics; guns [hand tools]; hackles 
[hand tools]; hainault scythes; hair clippers for 
animals [hand instruments]; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; hair-removing 
tweezers; hammers [hand tools]; hand drills, hand-
operated; hand implements for hair curling; handles 
for hand-operated hand tools; hand pumps; hand 
tools, hand-operated; harpoons; harpoons for fishing; 
hatchets; hobby knives [scalpels]; hoes [hand tools]; 
holing axes; hollowing bits [parts of hand tools]; hoop 
cutters [hand tools]; hunting knives; ice picks; 
implements for decanting liquids [hand tools]; 
insecticide sprayers [hand tools]; instruments and 
tools for skinning animals; instruments for punching 
tickets; irons [non-electric hand tools]; jig-saws; knife 
handles; knives; ladles [hand tools]; lasts 
[shoemakers' hand tools]; lawn clippers [hand 
instruments]; leather strops; levers; lifting jacks, 
hand-operated; livestock marking tools; machetes; 
mallets [hand instruments]; manicure sets; manicure 
sets, electric; marline spikes; masons' hammers; 
mattocks; metal band stretchers [hand tools]; metal 
wire stretchers [hand tools]; milling cutters [hand 
tools]; mincing knives [hand tools]; mitre [miter (Am.)] 
boxes [hand tools]; molding irons; money scoops; 
mortars for pounding [hand tools]; mortise chisels; 
nail clippers, electric or non-electric; nail drawers 
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[hand tools]; nail files; nail files, electric; nail nippers; 
nail pullers, hand-operated; nail punches; needle 
files; non-electric caulking guns; numbering punches; 
oyster openers; palette knives; paring irons [hand 
tools]; paring knives; pedicure sets; penknives; 
perforating tools [hand tools]; pestles for pounding 
[hand tools]; pickaxes; pickhammers; picks [hand 
tools]; pin punches; pizza cutters, non-electric; plane 
irons; planes; plastic spoons, table forks and table 
knives; pliers; polishing irons [glazing tools]; priming 
irons [hand tools]; pruning knives; pruning shears; 
punches [hand tools]; punch pliers [hand tools]; 
punch rings [knuckle dusters]; rabbeting planes; 
rakes [hand tools]; rams [hand tools]; rasps [hand 
tools]; ratchets [hand tools]; razor blades; razor 
cases; razors, electric or non-electric; razor strops; 
reamers; reamer sockets; riveters [hand tools]; 
riveting hammers [hand tools]; sabres; sand trap 
rakes; saw blades [parts of hand tools]; saw holders; 
saws [hand tools]; scaling knives; scissors; scrapers 
for skis; scrapers [hand tools]; scraping tools [hand 
tools]; screwdrivers, non-electric; sculptors' chisels; 
scythe handles; scythe rings; scythes; scythe stones; 
secateurs; sharpening instruments; sharpening 
steels; sharpening stones; shaving cases; shear 
blades; shearers [hand instruments]; shears; shovels 
[hand tools]; sickles; side arms, other than firearms; 
silver plate [knives, forks and spoons]; ski edge 
sharpening tools, hand-operated; sledgehammers; 
spades [hand tools]; spatulas for use by artists; 
spatulas [hand tools]; spoons; squares [hand tools]; 
stamping-out tools [hand tools]; stone hammers; 
stropping instruments; swords; sword scabbards; 
syringes for spraying insecticides; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; table forks; taps [hand 
tools]; tap wrenches; tattoo needles; thistle 
extirpators [hand tools]; tongs; tool belts [holders]; 
tree pruners; trowels; trowels [gardening]; 
truncheons; tube cutters [hand tools]; tube cutting 
instruments; tweezers; vegetable choppers; 
vegetable slicers; vices; weeding forks [hand tools]; 
whetstone holders; wick trimmers [scissors]; wire 
strippers [hand tools]; wrenches [hand tools].
Class: 21 סוג: 21

Abrasive pads for kitchen purposes; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; animal bristles [brushware]; 
apparatus for wax-polishing, non-electric; aquarium 
hoods; baby baths, portable; baking mats; basins 
[receptacles]; baskets for household purposes; 
basting brushes; basting spoons [cooking utensils]; 
beaters, non-electric; beer mugs; bird baths; 
birdcages; blenders, non-electric, for household 
purposes; boot jacks; boot trees [stretchers]; bottle 
openers, electric and non-electric; bottles; bowls 
[basins]; boxes for dispensing paper towels; boxes of 
glass; bread baskets for household purposes; bread 
bins; bread boards; broom handles; brooms; 
brushes; brushes for cleaning tanks and containers; 
brushes for footwear; brush goods; buckets; buckets 
made of woven fabrics; bulb basters; busts of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; butter-dish 
covers; butter dishes; buttonhooks; cabarets [trays]; 
cages for household pets; cake molds [moulds]; 
candelabra [candlesticks]; candle extinguishers; 
candle jars [holders]; candle rings; candy boxes; 
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carpet beaters [hand instruments]; carpet sweepers; 
car washing mitts; cauldrons; ceramics for household 
purposes; chamber pots; chamois leather for 
cleaning; cheese-dish covers; china ornaments; 
chopsticks; cinder sifters [household utensils]; 
cleaning instruments, hand-operated; cleaning tow; 
closures for pot lids; clothes-pegs; cloth for washing 
floors; clothing stretchers; cloths for cleaning; 
coasters, not of paper or textile; cocktail shakers; 
cocktail stirrers; coffee filters, non-electric; coffee 
grinders, hand-operated; coffee percolators, non-
electric; coffeepots, non-electric; coffee services 
[tableware]; coin banks; cold packs for chilling food 
and beverages; comb cases; combs; combs for 
animals; confectioners' decorating bags [pastry 
bags]; containers for household or kitchen use; 
cookery molds [moulds]; cookie [biscuit] cutters; 
cookie jars; cooking pots; cooking pot sets; cooking 
skewers of metal; cooking utensils, non-electric; 
coolers [ice pails]; corkscrews, electric and non-
electric; cosmetic spatulas; cosmetic utensils; cotton 
waste for cleaning; covers, not of paper, for flower 
pots; cruets; cruet sets for oil and vinegar; crumb 
trays; crushers for kitchen use, non-electric; crystal 
[glassware]; cups; cups of paper or plastic; 
currycombs; cutting boards for the kitchen; 
decanters; decanter tags; deep fryers, non-electric; 
demijohns; deodorising apparatus for personal use; 
dish covers; dishes; dishwashing brushes; disposable 
table plates; drinking bottles for sports; drinking 
glasses; drinking horns; drinking straws; drinking 
troughs; drinking vessels; dripping pans; drying racks 
for laundry; dustbins; dusting apparatus, non-electric; 
dusting cloths [rags]; earthenware; earthenware 
saucepans; egg cups; egg separators, non-electric, 
for household purposes; electric brushes, except 
parts of machines; electric combs; electric devices for 
attracting and killing insects; enamelled glass, not for 
building; epergnes; eyebrow brushes; eyelash 
brushes; feather-dusters; feeding troughs; fiberglass, 
other than for insulation or textile use; fiberglass 
thread, not for textile use; figurines [statuettes] of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; fitted picnic 
baskets, including dishes; flasks; flat-iron stands; 
floss for dental purposes; flower pots; fly swatters; fly 
traps; foam toe separators for use in pedicures; food 
steamers, non-electric; fruit cups; fruit presses, non-
electric, for household purposes; frying pans; funnels; 
furniture dusters; fused silica [semi-worked product], 
other than for building; gardening gloves; garlic 
presses [kitchen utensils]; glass bowls; glass bulbs 
[receptacles]; glasses [receptacles]; glass flasks 
[containers]; glass for vehicle windows [semi-finished 
product]; glass incorporating fine electrical 
conductors; glass jars [carboys]; glass stoppers; 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; glass wool, other than for insulation; gloves for 
household purposes; glove stretchers; glue-pots; 
graters for kitchen use; grills [cooking utensils]; grill 
supports; hair for brushes; heads for electric 
toothbrushes; heaters for feeding bottles, non-
electric; heat-insulated containers; heat-insulated 
containers for beverages; hip flasks; holders for 
flowers and plants [flower arranging]; horse brushes; 
horsehair for brush-making; hot pots, not electrically 
heated; ice cream scoops; ice cube molds [moulds]; 
ice tongs; indoor aquaria; indoor terrariums [plant 
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cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; insect 
traps; insulating flasks; ironing board covers, shaped; 
ironing boards; isothermic bags; kettles, non-electric; 
kitchen containers; kitchen grinders, non-electric; 
kitchen utensils; knife rests for the table; ladles for 
serving wine; lamp-glass brushes; large-toothed 
combs for the hair; lazy susans; lint removers, 
electric or non-electric; liqueur sets; litter boxes for 
pets; lunch boxes; majolica; make-up brushes; make-
up removing appliances; make-up sponges; mangers 
for animals; material for brush-making; menu card 
holders; mess-tins; mills for household purposes, 
hand-operated; mixing spoons [kitchen utensils]; 
molds [kitchen utensils]; mops; mop wringer buckets; 
mop wringers; mortars for kitchen use; mosaics of 
glass, not for building; mouse traps; mugs; nail 
brushes; napkin rings; nest eggs, artificial; noodle 
machines, hand-operated; nozzles for watering cans; 
nozzles for watering hose; nutcrackers; opal glass; 
opaline glass; oven mitts; painted glassware; paper 
plates; pastry cutters; pepper mills, hand-operated; 
pepper pots; perfume burners; perfume vaporizers; 
pestles for kitchen use; pie servers; pig bristles for 
brush-making; piggy banks; pipettes [wine-tasters]; 
pitchers; place mats, not of paper or textile; plate 
glass [raw material]; plates to prevent milk boiling 
over; plug-in diffusers for mosquito repellents; 
plungers for clearing blocked drains; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; polishing cloths; polishing gloves; 
polishing leather; polishing materials for making 
shiny, except preparations, paper and stone; 
porcelain ware; portable cool boxes, non-electric; 
potholders; pot lids; pots; pottery; poultry rings; 
pouring spouts; powder compacts; powdered glass 
for decoration; powder puffs; pressure cookers, non-
electric; rat traps; refrigerating bottles; reusable ice 
cubes; rings for birds; rolling pins, domestic; salad 
bowls; salad tongs; salt cellars; saucepan scourers of 
metal; saucers; scoops for household purposes; 
scouring pads; scrubbing brushes; services [dishes]; 
serving ladles; shaving brushes; shaving brush 
stands; shoe horns; shoe trees [stretchers]; sieves 
[household utensils]; sifters [household utensils]; 
signboards of porcelain or glass; siphon bottles for 
carbonated water; ski wax brushes; smoke absorbers 
for household purposes; soap boxes; soap 
dispensers; soap holders; soup bowls; spatulas for 
kitchen use; spice sets; sponge holders; sponges for 
household purposes; sprinklers; statues of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; steel wool for 
cleaning; stew-pans; strainers for household 
purposes; sugar bowls; sugar tongs; syringes for 
watering flowers and plants; tablemats, not of paper 
or textile; table napkin holders; table plates; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
tankards; tar-brushes, long handled; tea caddies; tea 
cosies; tea infusers; teapots; tea services 
[tableware]; tea strainers; thermally insulated 
containers for food; tie presses; toilet brushes; toilet 
cases; toilet paper dispensers; toilet paper holders; 
toilet sponges; toilet utensils; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; toothpick holders; toothpicks; 
tortilla presses, non-electric [kitchen utensils]; towel 
rails and rings; trays for household purposes; trays of 
paper, for household purposes; trivets [table 
utensils]; trouser presses; urns; utensils for 

כ"ז סיון תשע"ט - 76930/06/2019



 Owners

Name: KOLODYAZHNIY OLEKSIY

Address: Mykoly Bazhana Str., 10, apt. 102, Kharkiv 
61157, Ukraine

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

household purposes; vases; vegetable dishes; 
vessels of metal for making ices and iced drinks; 
vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; waffle 
irons, non-electric; washing boards; washtubs; waste 
paper baskets; water apparatus for cleaning teeth 
and gums; watering cans; watering devices; wax-
polishing appliances, non-electric, for shoes; whisks, 
non-electric, for household purposes; window-boxes; 
wine aerators; wool waste for cleaning; works of art 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass.

כ"ז סיון תשע"ט - 77030/06/2019



IGL COATINGS

Trade Mark No. 309464 מספר סימן

Application Date 03/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ominent Sdn Bhd

Address: 22-1,Jalan1/128,Happy Garden,Off Jalan 
Kuchai Lama, Kuala Lumpur, 52800, Malaysia

Corporation

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: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for use in painting, decorating, printing 
and art; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; צבענים; מורדנט; שרף טבעי, גולמי; מתכות בצורת 

ריקועים ואבקה לשימוש בצביעה, קישוט, הדפסה ואומנות; 
הנכללים כולם בסוג 2.                                                       

                                                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 77130/06/2019



VODELPA

Trade Mark No. 309489 מספר סימן

Application Date 03/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, 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 05. תכשירי רוקחות; הנכללים בסוג 05.                                     
          

כ"ז סיון תשע"ט - 77230/06/2019



Trade Mark No. 309492 מספר סימן

Application Date 30/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424309 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nano Global Corp.

Address: 1705 Guadalupe St., FL 4, Austin TX 78701, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency-
assets exchange services; virtual currency trading 
services; digital currency trading services.

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online software featuring technology 
that enables organizing, managing, and accessing a 
distributed ledger of shared data, especially scientific, 
health, medical, research, molecular, and biological 
data; providing use of online software featuring 
technology that enables monetizing or incentivizing 
the sharing of data, especially scientific, health, 
medical, research, molecular, and biological data.

כ"ז סיון תשע"ט - 77330/06/2019



Trade Mark No. 309495 מספר סימן

Application Date 23/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424360 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nano Global Corp.

Address: 1705 Guadalupe St., FL 4, Austin TX 78701, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency-
assets exchange services; virtual currency trading 
services; digital currency trading services.

Class: 42 סוג: 42

Providing use of online software featuring technology 
that enables organizing, managing, and accessing a 
distributed ledger of shared data, especially scientific, 
health, medical, research, molecular, and biological 
data; providing use of online software featuring 
technology that enables monetizing or incentivizing 
the sharing of data, especially scientific, health, 
medical, research, molecular, and biological data.

כ"ז סיון תשע"ט - 77430/06/2019



Trade Mark No. 309498 מספר סימן

Application Date 04/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

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: 5 סוג: 5

Anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
pharmaceutical preparations and substances; all 
included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות אנטי דלקתיים, להורדת חום ומשככי 
כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 77530/06/2019



Trade Mark No. 309542 מספר סימן

Application Date 16/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1425873 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Kyoto Biken Laboratories, Inc.

Address: 24-16 Makishima-cho, Uji-shi, Kyoto 611-0041, 
Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Enzymes for veterinary purposes; vaccines for 
animals; microbial pesticides, except substances for 
regulating plant growth; biotic pesticides, except 
substances for regulating plant growth; reagents for 
animals for clinical purposes; reagents for animals for 
medical purposes; anthelmintics; pharmaceutical 
preparations for animals consisting primarily of 
calcium gluconate; pharmaceutical preparations for 
animals; veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; antibiotics; 
antibiotic preparations; pharmaceutical agents for 
epidermis; injectable pharmaceuticals for medical 
treatment; medicine for animals; pharmaceuticals for 
animals, medical preparations for animals; dietary 
supplements for humans; nutritional supplements; 
nutritional supplements for animal foodstuffs; dietary 
supplements for animals; cultures of microorganisms 
for medical use; cultures of microorganisms for 
veterinary use; preparations  of microorganisms for 
veterinary use; preparations of microorganisms for 
medical use; semen for artificial insemination.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/03/2018, No. 2018-031731 יפן, 16/03/2018, מספר 2018-031731

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 77630/06/2019



Trade Mark No. 309559 מספר סימן

Application Date 20/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426126 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anti Labs, SIA

Address: Gunāra Astras iela 8B, LV-1082 Rīga, Latvia

(Latvia Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application software for mobile phones, for social 
networking and dating; computer application software 
for mobile telephones, for social networking and 
dating. 

Class: 38 סוג: 38

Chatroom services for social networking; providing 
Internet chatrooms and internet forums.

Class: 45 סוג: 45

Dating services provided through social networking.

כ"ז סיון תשע"ט - 77730/06/2019



Trade Mark No. 309566 מספר סימן

Application Date 27/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Otakçılar Caddesi Flat Ofis, İstanbul No:78 
Kat:3 D Blok No:103, Eyüp, İstanbul, Turkey

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services.

כ"ז סיון תשע"ט - 77830/06/2019



Trade Mark No. 309587 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celeroton AG

Address: Industriestrasse 22, CH-8604 Volketswil, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, namely converters for 
modulation and control of motors and compressors; 
Machines and machine tools, namely compressors 
for machines and process plants, in particular 
compressors for compression of gas in particular air, 
rare gases and refrigerants, compressors for 
respiratory and oxygen concentrators; Machines and 
machine tools, namely component parts for 
compressors; motors and engines (other than for 
land vehicles), namely electric motors for machines, 
in particular electric motors with high rotational 
speed, electric motors with magnetic bearings, 
electric motors with gas bearings, electric motors for 
optical choppers, in particular for x-ray, laser, beam 
and infrared choppers, and electric motors with low 
weight and volume; machine coupling and 
transmission components, other than for land 
vehicles.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, convertors, in particular converter 
for the sensor less control of electric machines and 
electrical equipment and supplies for compressors; 
magnetic recording media, sound recording disks; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; fire extinguishing apparatus.

כ"ז סיון תשע"ט - 77930/06/2019



Trade Mark No. 309603 מספר סימן

Application Date 30/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426586 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental ceramics; metal alloys for dental use.

Class: 6 סוג: 6

Chromium; chromium alloys; tungsten; titanium; 
castings of titanium or its alloys; titanium and its 
alloys; semi-finished articles of unrefined titanium; 
titanium ingots; titanium alloy; titanium alloy ingots; 
ferrotitanium; magnesium; metals in foil or powder 
form for 3D printers; metals and metal alloys.

Class: 10 סוג: 10

Cases fitted for medical instruments; medical cutting 
devices; medical excision instruments; diagnostic 
apparatus for medical purposes; dental operating 
units; dental apparatus; cutting and grinding discs for 
dental applications; cut-off and abrasive wheels for 
dental purposes; polymerisation apparatus for dental 
purposes; implant processing machines and 
apparatus for dental purposes; medical instruments, 
namely instruments for use in dental surgery; medical 
apparatus and instruments, namely apparatus and 
instruments for use in the fitting of dental prothesis 
and dental implants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/03/2018, No. 4020180039955 דרום קוריאה, 27/03/2018, מספר 4020180039955

Class: 5 סוג: 5

Class: 6 סוג: 6

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 78030/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The letters "ARUM" are in orange.

 Owners

Name: YEOM, Myoung Hee

Address: (Yongsan-dong, Daeduk Techno Valley 12 danji 
Apt.),1201-1002,119, Yuseong-gu, Daejeon 34032, 
Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 78130/06/2019



Trade Mark No. 309613 מספר סימן

Application Date 10/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426734 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motors and engines for land vehicles; coupling and 
transmission components for land vehicles; hydraulic 
circuits for automobiles; turbines for land vehicles; 
vehicle bodies; vehicle parts and interior and exterior 
accessories.

Class: 35 סוג: 35

Consultancy services relating to company 
acquisitions and mergers; commercial intermediary 
services in the context of linking potential private 
investors with entrepreneurs who need financing; 
negotiation and conclusion of commercial 
transactions for spare parts distributors; provision of 
on-line sales areas for sellers and buyers of goods 
and services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of automotive parts and 
accessories goods, excluding the transport thereof, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; these services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets or through 
electronic media, for example through websites.

Class: 37 סוג: 37

Garage services for maintenance and repair of motor 
vehicles, information regarding repair, reconstruction 
of used or partially destroyed engines, service 
stations (refueling and maintenance), wheel 
balancing, vehicle washing and cleaning; retreading 
of tires.

Class: 41 סוג: 41

Services provided by consultants and information 
relating to preparation, hosting and organization of 
training workshops; preparation and conducting of 
conferences, conventions, training workshops, 
seminars, lectures, exhibitions and educational 
classes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/02/2018, No. 718554 שוויץ, 28/02/2018, מספר 718554

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 78230/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and orange

 Owners

Name: Nexus Automotive International SA

Address: Chemin de Château Bloch 11, CH-1219 Le 
Lignon - Genève, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 78330/06/2019



Trade Mark No. 309617 מספר סימן

Application Date 09/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Renate Rosengarten

Address: Johannesgasse 18/8, A-1010 Vienna, Austria

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: 1 סוג: 1

Chemicals and biological reagents used in industry 
and science other than for medical and veterinary 
use; reagents for quality control or for diagnostics 
(other than for medical and veterinary use) or for 
scientific purposes, in particular mycoplasma culture 
media, mycoplasma culture and DNA reference 
standards, mycoplasma detection assays based on 
nucleic acid amplification techniques, and 
mycoplasma elimination reagents.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely 
biological sample testing for scientific purposes, 
biological sample testing for quality control purposes, 
and research and design in the field of biologicals 
and biopharmaceutical reagents.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/03/2018, No. 017868964 האיחוד האירופי, 07/03/2018, מספר 017868964

Class: 1 סוג: 1

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 78430/06/2019



Trade Mark No. 309641 מספר סימן

Application Date 29/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1050765 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 243068  243068 תיק/ים

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; Bath creams (Non-
medicated), Hair creams, Cosmetic creams,  Sun 
creams, After-sun creams,  Aftershave creams, 
Cleansing creams, Perfumed creams, Shower 
creams; Beauty lotions; Face gels; Shaving 
preparations; After-shave preparations; Skin care 
preparations;  Body cream; Body lotions; Body oils 
[for cosmetic use]; Body scrub; Facial scrubs 
[cosmetic]; Hand creams; Hand lotions; Lip balms 
[non-medicated]; Skin care creams [cosmetic]; Skin 
care lotions [cosmetic]; Beauty care cosmetics; 
Astringents for cosmetic purposes; Body powder; 
Eye cream; Sun-tanning creams and lotions; Talcum 
powder, for toilet use;    Floral water, Scented water; 
Refills for non-electric room fragrance dispensers; Air 
fragrancing preparations; Incense; Potpourris 
[fragrances]; Reed diffusers; Aromatic extracts; 
Ethereal essences; Fragrances; Cologne; Liquid 
perfumes; Room scenting sprays; Sachets for 
perfuming linen; Hair preparations and treatments;  
Styling gels, Styling lotions, Styling mousse; Hair 
care preparations, not for medical purposes; 
Shampoos; Hair conditioners; Hair dye; Hair rinses 
[shampoo-conditioners]; Bath oil; Bath preparations, 
not for medical purposes; Antiperspirants for 
personal use; Deodorants for personal use 
[perfumery]; Body sprays; Make-up; Adhesives for 
affixing false eyelashes; False eyelashes; False 
nails; Adhesives for affixing false hair; Lip glosses; 
Make-up preparations for the face and body; Body 
washes; Mouthwashes; Bath pearls; Bubble bath; 
Cosmetic face powders; Eye shadow; Face and body 
glitter; Lipsticks; Mascara; Nail art stickers; Nail 
polish; Nail polish remover; Shower gels.

כ"ז סיון תשע"ט - 78530/06/2019



 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

כ"ז סיון תשע"ט - 78630/06/2019



Trade Mark No. 309645 מספר סימן

Application Date 29/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1245374 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 274398  274398 תיק/ים

 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts for clothing; 
scarves for the hair.

Class: 35 סוג: 35

Business management, business administration, 
office functions; all in the field of fashion; 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.

כ"ז סיון תשע"ט - 78730/06/2019



LINKEDIN LOCAL

Trade Mark No. 309665 מספר סימן

Application Date 07/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 78830/06/2019



Online business networking services; advertising, 
marketing and promotion services for businesses; 
providing an online searchable database featuring 
employment and career opportunities and business, 
employment and professional queries and answers; 
providing information about and making referrals 
concerning products, services, events and activities; 
organizing and conducting job fairs; job placement 
services, human resources consulting services; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; facilitating 
the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication 
networks; charitable services, namely promoting 
public awareness about charitable, philanthropic, 
community service, humanitarian activities and 
volunteer activities; providing online career 
networking services and information in the fields of 
employment, recruitment, job resources, and job 
listings; recruitment and placement services; 
electronic commerce services, namely, providing an 
on-line community for advertising and marketing; 
arranging and organizing of exhibitions, conferences, 
seminars and networking events for business 
purposes, business consulting, business 
development; providing consulting services in the 
fields of business strategy and performance and 
business initiatives; business and administrative 
consulting services to assist business, government, 
educational and community managers in decision 
making and strategy development; advising 
businesses, governments, educational institutions 
and communities through the use of consulting tools 
and techniques that enable strategic business 
decision making; providing business project 
management consulting services, namely, predicting 
project outcomes and modifying project 
implementation to increase likelihood of success in 
business transformation projects; business and 
market research in the fields of business, community, 
educational and neighborhood development, and 
political science; business consulting services, 
namely, market research and compilation of data; 
preparing business reports; facilitating the exchange 
of needed information between businesses, 
governments, educational institutions and 
communities for promoting the exchange of 
information and resources within the business and 
educational communities to advance employment 
opportunities; organizing business conferences and 
business networking events for others for the 
exchange of business information among 
businesses, governments, educational institutions 
and communities; business consultation, namely 
advising business, governments, educational 
institutions and communities about business related 
policy areas, improvement and optimization of 
organizational performance and marketing, 
manufacturing and distribution plans and methods; 
business consulting and information services; 
business management consulting; business 
organization consulting; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid 
services; all included in class 35.

שירותי רשת עסקית באינטרנט; שירותי פרסום, שיווק וקידום 
לעסקים; אספקת מסד נתונים מקוון לחיפוש המציג הזדמנויות 

תעסוקה והזדמנויות עסקיות, תעסוקה ושאלות ותשובות 
מקצועיות; אספקת מידע על והפניית הפניות לגבי מוצרים, 
שירותים, אירועים ופעילויות; ארגון וניהול של ירידי תעסוקה; 
שירותי השמה, שירותי ייעוץ בתחום משאבי האנוש; קידום 
מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשבים 
ותקשורת; הקלת החלפה ומכירה של שירותים ומוצרים של 

צדדים שלישיים באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; שירותי 
צדקה, דהיינו קידום מודעות ציבורית לצדקה, פילנתרופיות, 

שירות קהילתי, פעילויות הומניטאריות ופעילויות התנדבותיות; 
אספקת שירותים ומידע של נטוורקינג עסקי מקוונים בתחומי 
התעסוקה, גיוס, משאבי עבודה ורישומי עבודה; שירותי גיוס 
והשמה; שירותי מסחר אלקטרוני, דהיינו, אספקת קהילה 

מקוונת לפרסום ושיווק; ארגון וניהול תערוכות, כנסים, סמינרים 
ואירועי נטוורקינג למטרות עסקיות, ייעוץ עסקי, פיתוח עסקי; 
אספקת שירותי ייעוץ בתחומי אסטרטגיה וביצועים עסקיים, 
ויזמות עסקית; שירותי ייעוץ עסקי ומנהלי לסיוע למנהלים 
עסקיים, ממשלתיים, חינוכיים וקהילתיים בקבלת החלטות 
ופיתוח אסטרטגיה; ייעוץ לעסקים, ממשלות, מוסדות חינוך 
וקהילות באמצעות שימוש בכלים וטכניקות ייעוץ המאפשרים 
קבלת החלטות עסקיות אסטרטגיות; אספקת שירותי ייעוץ 

וניהול פרויקטים עסקיים, דהיינו, ניבוי תוצאות הפרויקט ושינוי 
יישום הפרויקט למען הגדלת הסבירות להצלחה בפרויקטים 
לטרנספורמציה עסקית; מחקר שוק ומחקר עסקי בתחומי 

העסקים, קהילה, חינוך ופיתוח שכונות, ומדעי המדינה; שירותי 
ייעוץ עסקי, דהיינו, מחקר שוק ואיסוף נתונים; הכנת דוחות 
עסקיים; קידום חילופי מידע הנדרש בין עסקים, ממשלות, 
מוסדות חינוך וקהילות לקידום חילופי מידע ומשאבים בקרב 
קהילות עסקיות וחינוכיות לקידום הזדמנויות תעסוקה; ארגון 
כנסים עסקיים ואירועי נטוורקינג עסקי עבור אחרים לצורך 
החלפת מידע עסקי בין עסקים, ממשלות, מוסדות חינוך 
וקהילות; ייעוץ עסקי, דהיינו מתן ייעוץ לעסקים, ממשלות, 
מוסדות חינוך וקהילות בנושאים הקשורים למדיניות עסקית, 
שיפור ואופטימיזציה של ביצועים ושיווק ארגוניים, תוכניות 
ושיטות ייצור והפצה; שירותי ייעוץ ומידע עסקי; ייעוץ במנהל 

עסקים; ייעוץ עסקי ארגוני; שירותי ייעוץ, התייעצויות ומתן מידע 
ביחס לכל השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 78930/06/2019



 Owners

Name: Linkedln Corporation

Address: Mountain View, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

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

U.S.A., 19/04/2018, No. 87884307 ארה"ב, 19/04/2018, מספר 87884307

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 79030/06/2019



LINKEDIN LOCAL

Trade Mark No. 309666 מספר סימן

Application Date 07/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 79130/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Providing of training; educational services, namely, 
organizing and conducting online educational and 
career training events, namely, online classes and 
seminars in the field of employee training and 
personnel recruiting; organizing and conducting 
online educational and training events, namely, 
virtual meetings and seminars in the field of 
employee training and personnel recruiting; 
developing and providing online courses, seminars, 
interactive classes in the fields of secondary and 
post-secondary and skills and vocational education in 
the field of business management; entertainment 
services, namely, organizing of social entertainment 
events; disseminating educational information and 
providing, organization of seminars, presentations 
and discussion groups and providing training in the 
fields of personal development, career development, 
relationship building, training, recruiting; electronic 
publishing services for others; publishing services for 
others; electronic and online publishing services; 
organizing of exhibitions, conferences for cultural and 
educational purposes; organizing and conducting 
online educational and training events; organizing 
and conducting online educational and training 
events namely virtual meetings and seminars; 
publication of reports in the fields of physical, 
mathematical, social, political, behavioral, applied 
sciences, international studies, technical sciences, 
namely statistics and information technology, 
available over a global computer network; arranging 
of live events for business networking purposes; 
organization of educational conferences and 
seminars in the field of business purposes, business 
consulting, business development; educational 
services, namely, developing and providing online 
courses, seminars, interactive classes in the fields of 
secondary and postsecondary and skills and 
vocational education; designing, developing and 
consulting on the design and development of content 
and curriculum for degree programs and educational 
courses for colleges and universities delivered online; 
student support services, namely, educational 
counseling services to assist students in planning 
and preparing for further education; admission 
consulting services, namely, providing college and 
university prospective students assistance in 
completing the application process; consultation 
services for students in the admission and selection 
process of colleges and universities; academic 
placement services, namely, arranging student 
residencies, clinical placements, and student-
teaching positions for college and university students; 
educational services, namely, providing testing, 
assessments, grading and credits; providing 
educational information regarding courses, 
instructional offerings, and certifications; research 
and consulting in the field of educational 
development; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid services; all 
included in class 41.

מתן הכשרה; שירותי חינוך, דהיינו, ארגון וניהול אירועי הדרכה 
חינוכיים ומקצועיים מקוונים, דהיינו, שיעורים מקוונים וסמינרים 
בתחום הכשרת עובדים וגיוס כוח אדם; ארגון וניהול אירועי 
הדרכה חינוכיים ומקצועיים מקוונים, דהיינו, פגישות וסמינרים 
וירטואליים בתחום הכשרת עובדים וגיוס כוח אדם; פיתוח 
וקידום קורסים מקוונים, סמינרים, שיעורים אינטראקטיביים 
בתחומי החינוך העל-יסודי והשכלה גבוהה וכישורים וחינוך 

המקצועי בתחום ניהול עסקים; שירותי בידור, דהיינו, ארגון של 
אירועי בידור חברתי; הפצת מידע חינוכי ואספקת ארגון 
סמינרים, מצגות וקבוצות דיון ומתן הדרכה בתחומי 

ההתפתחות האישית, פיתוח קריירה, בניית קשרים, הכשרה, 
גיוס; שירותי פרסום אלקטרוניים עבור אחרים; שירותי הוצאה 
לאור לאחרים; שירותי הוצאה לאור מקוונת ואלקטרונית; ארגון 
תערוכות, כנסים למטרות תרבותיות וחינוכיות; ארגון וניהול 
אירועי חינוך ואימונים מקוונים; ארגון וניהול של אירועים 

חינוכיים ואימונים מקוונים, דהיינו פגישות וירטואליות וסמינרים; 
הוצאה לאור של דוחות בתחומים פיסיקליים, מתמטיים, 
חברתיים, פוליטיים, התנהגותיים, מדע שימושי, לימודים 

בינלאומיים, מדעי הטכנולוגיה, דהיינו, סטטיסטיקה וטכנולוגיית 
מידע, הזמינים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; ארגון 

אירועים חיים למטרות נטוורקינג עסקי; ארגון כנסים וסמינרים 
למטרות עסקיות, ייעוץ עסקי, פיתוח עסקי; שירותים חינוכיים, 

דהיינו פיתוח וקידום קורסים מקוונים, סמינרים, שיעורים 
אינטראקטיביים בתחומי השכלה תיכונית, גבוהה, מיומנויות, 
מקצועית; עיצוב, פיתוח וייעוץ בנוגע לעיצוב ופיתוח של תכנים 
ותוכניות לימודים לתואר ראשון וקורסים חינוכיים למכללות 
ולאוניברסיטאות המסופקים באופן מקוון; שירותי תמיכה 

לסטודנטים, דהיינו, שירותי ייעוץ חינוכי המסייעים לתלמידים 
בתכנון ובהכנה להשכלה נוספת; שירותי ייעוץ הקשורים 

לקבלה, הרשמה וכניסה למוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו, מתן 
סיוע לסטודנטים פוטנציאליים בהשלמת תהליך הרישום 
במכללה ובאוניברסיטה; שירותי ייעוץ לסטודנטים בתהליך 

הקבלה והבחירה של מכללות ואוניברסיטאות; שירותי הכוונה 
אקדמיים, דהיינו, הסדרת תושבות סטודנטים, שיבוצים קליניים 

ותפקידי הוראה סטודנטיאליים לסטודנטים במכללות 
ובאוניברסיטאות; שירותי חינוך, דהיינו, אספקת בדיקות, 

הערכות, דירוג ונקודות זכות; מתן מידע חינוכי בנוגע לקורסים, 
הצעות הוראה ואישורים; מחקר וייעוץ בתחום התפתחות 
החינוך; שירותי ייעוץ, התייעצויות ומתן מידע ביחס לכל 

השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

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

כ"ז סיון תשע"ט - 79230/06/2019



 Owners

Name: Linkedln Corporation

Address: Mountain View, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

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

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

U.S.A., 19/04/2018, No. 87884316 ארה"ב, 19/04/2018, מספר 87884316

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 79330/06/2019



COLIBRI

Trade Mark No. 309690 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 3NT MEDICAL LTD שם: טריאנטי מדיקל בע"מ

Address: 22 Hamelacha St., P.O.B. 11384, Rosh Ha'ayin, 
4809162, Israel

כתובת : רח' המלאכה 22, ת.ד. 11384, ראש העין, 4809162, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical devices and instruments; 
namely medical devices and instruments for use in 
the examination, treatment, and surgery of the ear, 
nose, and throat, namely, endoscopes; surgical 
devices and instruments for use in the examination, 
treatment, and surgery of the ear, nose and throat 
namely endoscopes; medical devices and 
instruments for diagnosing, monitoring, or treating 
ear, nose, and throat conditions and diseases, 
namely, endoscopes, all included in Class 10.

מכשירים וכלים רפואיים; דהיינו  מכשירים וכלים רפואיים 
לשימוש בבדיקות, טיפול, וכירורגיה של האף, האוזן והגרון, 

דהיינו אנדוסקופים;
 מכשירים וכלים כירורגיים לשימוש בבדיקות, טיפול, וכירורגיה 
של האף, האוזן והגרון, דהיינו אנדוסקופים;  מכשירים וכלים 
רפואיים לאבחון, מעקב, וטיפול במחלות אף, אוזן וגרון דהיינו 

אנדוסקופים,  הנכללים בסיווג 10
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 79430/06/2019



WIX ADI

Trade Mark No. 309713 מספר סימן

Application Date 10/10/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1457202 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 79530/06/2019



Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, software and software 
development tools and applications for designing, 
editing, creating, hosting, customizing, modifying, 
building, maintaining and updating websites, web 
pages for others, interactive applications and market 
places, on a global computer network, mobile 
devices and social media sites and applications; 
downloadable software for use by others to create, 
customize, design, edit, modify, maintain and update 
websites, web pages, interactive applications and 
market places, on a global computer network, mobile 
devices and social media sites and applications; 
interactive multimedia computer program for use by 
others in designing, editing, creating, modifying, 
customizing and updating websites, web pages and 
interactive applications and market places, on a 
global computer network, mobile devices and social 
media sites and applications; Computer software for 
importing and extracting information from on-line 
resources, social presence resources and off-line 
resources; Computer software for analysis of users’ 
behavior, responses and on-line activities to improve 
website design, creation and editing; Tutorial 
computer software for design of websites, webpages, 
interactive applications and market places; Artificial 
intelligence software that creates websites, web 
pages, interactive applications and market places; 
computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global 
computer network, mobile devices and social media 
sites and applications; Downloadable software for 
transaction processing, payment and billing systems; 
Downloadable software in the nature of a mobile 
application for transaction processing, payment and 
billing systems; Computer software, namely, 
electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and debt transactions in an 
integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment; media platform comprised of hardware 
and software enabling e-commerce, maximization of 
media presentation saving and media storage; 
computer software platform enabling users to create, 
author, distribute, download, transmit, receive, play, 
edit, purchase, sell, extract, encode, decode, 
transcode, convert, display, store, and organize text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content; Computer application software 
for sharing, publishing, uploading, displaying, viewing 
and transmitting digital content, namely, photos, 
videos, blog posts, and articles, to wireless devices 
and communications networks; Software and 
software applications to enable transmission, access, 
organization, and management of text messaging, 
instant messaging, online blog journals, text, 
weblinks, and images via the internet and other 
communications networks; downloadable software in 
the nature of a mobile application for social 
networking; downloadable software in the nature of a 
mobile application for real-time delivery of data, 
messages, location, photographs, links, text and 
other data related thereto; downloadable software to 
facilitate online advertising; Computer software for 
design, building and creation of websites, webpages, 
applications and market places for others. 
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Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online non-downloadable 
software for designing, creating, hosting, 
customizing, editing, modifying, building, maintaining 
and updating websites, web pages for others, 
interactive applications and market places, on a 
global computer network, mobile devices and social 
media sites and applications; application services 
provider (ASP) featuring software for use in 
designing, editing, creating, hosting, customizing, 
modifying, building, maintaining and updating 
websites, web pages of others, interactive 
applications and market places, on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and 
applications; providing non-downloadable software 
for importing and extracting information from on-line 
resources, social presence resources and off-line 
resources; providing non-downloadable software for 
analysis of users’ behavior, responses and on-line 
activities to improve website design, creation and 
editing; Providing non-downloadable tutorial software 
for design of websites, webpages, interactive 
applications and market places; Providing non-
downloadable artificial intelligence software that 
creates websites, web pages, interactive applications 
and market places; Providing cloud computing 
services featuring software for use by others in 
designing, creating, customizing, modifying, editing, 
maintaining and updating websites, web pages, 
interactive applications and market places, on a 
global computer network, mobile devices and social 
media sites and applications; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; consulting 
services in the field of cloud computing; consulting 
services in the field of software development tools 
and applications for designing and creating websites, 
web pages, interactive applications and market 
places; providing consultation services in the field of 
website development and website building, including 
via automated means; developing and hosting  a 
server on a global computer network for the purpose 
of facilitating e-commerce transactions; providing on-
line non-downloadable software for supporting and 
managing the creation and sending of bulk electronic 
mail which customers can use to design and send 
email advertising and promotional campaigns and to 
manage such campaigns; providing temporary use of 
online non-downloadable software for use by others 
to customize, modify, edit, maintain, build and update 
websites, web pages, interactive applications and 
market places, on a global computer network, mobile 
devices and social media sites and applications; 
website design and development for others; Internet 
and mobile Internet application development for 
others; computer user interface design for others; 
design of computer programs for others in the field of 
performance-based marketing and sales on the 
Internet and mobile Internet, and for systems for 
administering Internet and mobile Internet sales, 
marketing and booking activities; computer systems 
analysis, namely tracking and  measuring Internet 
and mobile Internet activities; design of software 
packages in the field of digital marketing and 
advertising for others and monitoring, testing, 
analyzing, and reporting on the Internet traffic control 

אספקת שימוש זמני בתוכנה לא-ניתנת להורדה באינטרנט 
לתכנון, יצירה, אירוח, התאמה אישית, עריכה, שינוי, בנייה, 

תחזוקה ועדכון של אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט עבור אחרים, 
יישומים אינטראקטיביים ושווקים מקוונים, ברשת מחשבים 
גלובלית, אתרי מדיה ויישומים; שירותי יישום תוכנת סביבת 
סקריפט (אי.אס.פי) לשימוש לעיצוב, עריכה, יצירה, אירוח, 
התאמה אישית, שינוי, בניית, תחזוקה ועדכון של אתרי 

אינטרנט, דפי אינטרנט של אחרים, יישומים אינטראקטיביים 
ושווקים מקוונים, ברשת מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים 

ויישומי ואתרי מדיה חברתית; אספקת תוכנה לא להורדה עבור 
ייבוא וחילוץ מידע ממקורות מקוונים, משאבי נוכחות חברתית 
ומשאבים לא מקוונים; אספקת תוכנה לא להורדה לניתוח של 
התנהגות המשתמשים, תגובות ופעילויות מקוונות כדי לשפר 
את עיצוב האתר, יצירה ועריכה; אספקת תוכנה להורדה ללא 
הדרכה לעיצוב אתרים, דפי אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים 
ושווקים מקוונים; אספקת תוכנת בינה מלאכותית שאינה ניתנת 
להורדה אשר יוצרת אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט, יישומים 
אינטראקטיביים ושווקים מקוונים; אספקת שירותי מחשוב ענן 
הכוללים תוכנה לשימושם של אחרים בתכנון, יצירה, התאמה 
אישית, שינוי, עריכה, תחזוקה ועדכון של אתרי אינטרנט, דפי 
אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים ושווקים מקוונים, ברשת 
מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים ובאתרי מדיה ויישומים 
חברתיים; שירותי מחשב, דהיינו, ענן ספק שירותי אירוח; 

אספקת מערכות מחשב וירטואליות וסביבות מחשב וירטואליות 
באמצעות מחשוב ענן; שירותי ייעוץ בתחום מחשוב ענן; שירותי 
ייעוץ בתחום כלי פיתוח תוכנה ויישומים לתכנון ויצירת אתרים, 
דפי אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים ושווקים מקוונים; מתן 
שירותי ייעוץ בתחום פיתוח האתר ובניית האתר, לרבות 
באמצעים אוטומטיים; פיתוח ואירוח שרת ברשת מחשבים 
גלובלית לצורך הקלה בעסקאות מסחר אלקטרוני; אספקת 
תוכנה מקוונת אשר אינה ניתנת להורדה לתמיכה וניהול של 
יצירה ושליחה של דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה, אשר 
לקוחות יכולים להשתמש בהם כדי לעצב ולשלוח פרסום 

בדוא"ל ומבצעי קידום מכירות ולנהל מסעות פרסום מסוג זה; 
מתן שימוש זמני בתוכנה לא-ניתנת להורדה באופן מקוון על-ידי 
אחרים כדי להתאים אישית, לשנות, לערוך, לתחזק, לבנות 

ולעדכן אתרים, דפי אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים ושווקים 
מקוונים, ברשת מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים ובאתרי 
מדיה ויישומים חברתיים ; עיצוב אתר ופיתוח עבור אחרים; 
פיתוח יישומי אינטרנט ויישומי אינטרנט ניידים עבור אחרים; 
עיצוב ממשק משתמש מחשב עבור אחרים; תכנון תוכנות 

מחשב עבור אחרים בתחום השיווק והמכירות המבוססים על 
ביצועים באינטרנט ובאינטרנט הסלולרי, וכן למערכות לניהול 

מכירות אינטרנט ואינטרנט נייד, פעילויות שיווק והזמנות; ניתוח 
מערכות מחשב, דהיינו מעקב ומעקב אחר פעילות האינטרנט 
והאינטרנט הסלולרי; עיצוב של חבילות תוכנה בתחום השיווק 
הדיגיטלי והפרסום עבור אחרים, ניטור, בדיקה, ניתוח ודיווח על 
בקרת התנועה באינטרנט ושליטה על תוכן של אתרי אינטרנט 
של אחרים; אספקת אתר אינטרנט המציג תוכנות שאינן ניתנות 
להורדה למערכות עיבוד, תשלום ומערכות חיוב; אספקת תוכנה 
אשר אינה ניתנת להורדה לתזמון אירועים; אספקת תמיכה 
טכנית באמצעות שירותי מוקד טלפוני, שירותי תמיכה 

אלקטרונית; שירותי תמיכה בתוכנות; שירותי פתרון בעיות 
תוכנה; תוכנת מחשב אשר אינה ניתנת להורדה המאפשרת 

ניהול של רשימות המתנה מקוונות במסעדות, הזמנות ותוכניות 
נאמנות לקוחות; פלטפורמה כשירות (פי.אי.אי.אס) המציעה 

פלטפורמות תוכנה למחשב לאירוח אתרי אינטרנט 
אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים לבנות שוק 

אינטראקטיבי; עיצוב, בניית והקמה של אתרי אינטרנט, דפי 
אינטרנט, יישומים ושווקים מקוונים עבור אחרים.                     
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Ownersבעלים

Name: WIX.COM LTD. שם: וויקס.קום בע"מ

Address: 40 Hanamal st., Yoel building, 5th floor, Tel 
Aviv, Israel

כתובת : רח' הנמל 40, בית יואל -קומה 5, תל אביב, 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

Providing temporary use of online non-downloadable 
software for designing, creating, hosting, 
customizing, editing, modifying, building, maintaining 
and updating websites, web pages for others, 
interactive applications and market places, on a 
global computer network, mobile devices and social 
media sites and applications; application services 
provider (ASP) featuring software for use in 
designing, editing, creating, hosting, customizing, 
modifying, building, maintaining and updating 
websites, web pages of others, interactive 
applications and market places, on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and 
applications; providing non-downloadable software 
for importing and extracting information from on-line 
resources, social presence resources and off-line 
resources; providing non-downloadable software for 
analysis of users’ behavior, responses and on-line 
activities to improve website design, creation and 
editing; Providing non-downloadable tutorial software 
for design of websites, webpages, interactive 
applications and market places; Providing non-
downloadable artificial intelligence software that 
creates websites, web pages, interactive applications 
and market places; Providing cloud computing 
services featuring software for use by others in 
designing, creating, customizing, modifying, editing, 
maintaining and updating websites, web pages, 
interactive applications and market places, on a 
global computer network, mobile devices and social 
media sites and applications; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; consulting 
services in the field of cloud computing; consulting 
services in the field of software development tools 
and applications for designing and creating websites, 
web pages, interactive applications and market 
places; providing consultation services in the field of 
website development and website building, including 
via automated means; developing and hosting  a 
server on a global computer network for the purpose 
of facilitating e-commerce transactions; providing on-
line non-downloadable software for supporting and 
managing the creation and sending of bulk electronic 
mail which customers can use to design and send 
email advertising and promotional campaigns and to 
manage such campaigns; providing temporary use of 
online non-downloadable software for use by others 
to customize, modify, edit, maintain, build and update 
websites, web pages, interactive applications and 
market places, on a global computer network, mobile 
devices and social media sites and applications; 
website design and development for others; Internet 
and mobile Internet application development for 
others; computer user interface design for others; 
design of computer programs for others in the field of 
performance-based marketing and sales on the 
Internet and mobile Internet, and for systems for 
administering Internet and mobile Internet sales, 
marketing and booking activities; computer systems 
analysis, namely tracking and  measuring Internet 
and mobile Internet activities; design of software 
packages in the field of digital marketing and 
advertising for others and monitoring, testing, 
analyzing, and reporting on the Internet traffic control 
and content control of the web sites of others; 
Providing non-downloadable software for transaction 
processing, payment and billing systems; providing 
non downloadable software for event scheduling; 
computer software technical support provided via call 
center services and e-support services; software 
support services; software troubleshooting services; 
Providing non- downloadable computer application 
software enabling management of online waitlists in 
restaurants, reservations and customer loyalty 
programs; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for hosting an 
interactive websites that allow users to build an 
interactive marketplace; Design, building and 
creation of websites, webpages, applications and 
market places for others

אספקת שימוש זמני בתוכנה לא-ניתנת להורדה באינטרנט 
לתכנון, יצירה, אירוח, התאמה אישית, עריכה, שינוי, בנייה, 

תחזוקה ועדכון של אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט עבור אחרים, 
יישומים אינטראקטיביים ושווקים מקוונים, ברשת מחשבים 
גלובלית, אתרי מדיה ויישומים; שירותי יישום תוכנת סביבת 
סקריפט (אי.אס.פי) לשימוש לעיצוב, עריכה, יצירה, אירוח, 
התאמה אישית, שינוי, בניית, תחזוקה ועדכון של אתרי 

אינטרנט, דפי אינטרנט של אחרים, יישומים אינטראקטיביים 
ושווקים מקוונים, ברשת מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים 

ויישומי ואתרי מדיה חברתית; אספקת תוכנה לא להורדה עבור 
ייבוא וחילוץ מידע ממקורות מקוונים, משאבי נוכחות חברתית 
ומשאבים לא מקוונים; אספקת תוכנה לא להורדה לניתוח של 
התנהגות המשתמשים, תגובות ופעילויות מקוונות כדי לשפר 
את עיצוב האתר, יצירה ועריכה; אספקת תוכנה להורדה ללא 
הדרכה לעיצוב אתרים, דפי אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים 
ושווקים מקוונים; אספקת תוכנת בינה מלאכותית שאינה ניתנת 
להורדה אשר יוצרת אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט, יישומים 
אינטראקטיביים ושווקים מקוונים; אספקת שירותי מחשוב ענן 
הכוללים תוכנה לשימושם של אחרים בתכנון, יצירה, התאמה 
אישית, שינוי, עריכה, תחזוקה ועדכון של אתרי אינטרנט, דפי 
אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים ושווקים מקוונים, ברשת 
מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים ובאתרי מדיה ויישומים 
חברתיים; שירותי מחשב, דהיינו, ענן ספק שירותי אירוח; 

אספקת מערכות מחשב וירטואליות וסביבות מחשב וירטואליות 
באמצעות מחשוב ענן; שירותי ייעוץ בתחום מחשוב ענן; שירותי 
ייעוץ בתחום כלי פיתוח תוכנה ויישומים לתכנון ויצירת אתרים, 
דפי אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים ושווקים מקוונים; מתן 
שירותי ייעוץ בתחום פיתוח האתר ובניית האתר, לרבות 
באמצעים אוטומטיים; פיתוח ואירוח שרת ברשת מחשבים 
גלובלית לצורך הקלה בעסקאות מסחר אלקטרוני; אספקת 
תוכנה מקוונת אשר אינה ניתנת להורדה לתמיכה וניהול של 
יצירה ושליחה של דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה, אשר 
לקוחות יכולים להשתמש בהם כדי לעצב ולשלוח פרסום 

בדוא"ל ומבצעי קידום מכירות ולנהל מסעות פרסום מסוג זה; 
מתן שימוש זמני בתוכנה לא-ניתנת להורדה באופן מקוון על-ידי 
אחרים כדי להתאים אישית, לשנות, לערוך, לתחזק, לבנות 

ולעדכן אתרים, דפי אינטרנט, יישומים אינטראקטיביים ושווקים 
מקוונים, ברשת מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים ובאתרי 
מדיה ויישומים חברתיים ; עיצוב אתר ופיתוח עבור אחרים; 
פיתוח יישומי אינטרנט ויישומי אינטרנט ניידים עבור אחרים; 
עיצוב ממשק משתמש מחשב עבור אחרים; תכנון תוכנות 

מחשב עבור אחרים בתחום השיווק והמכירות המבוססים על 
ביצועים באינטרנט ובאינטרנט הסלולרי, וכן למערכות לניהול 

מכירות אינטרנט ואינטרנט נייד, פעילויות שיווק והזמנות; ניתוח 
מערכות מחשב, דהיינו מעקב ומעקב אחר פעילות האינטרנט 
והאינטרנט הסלולרי; עיצוב של חבילות תוכנה בתחום השיווק 
הדיגיטלי והפרסום עבור אחרים, ניטור, בדיקה, ניתוח ודיווח על 
בקרת התנועה באינטרנט ושליטה על תוכן של אתרי אינטרנט 
של אחרים; אספקת אתר אינטרנט המציג תוכנות שאינן ניתנות 
להורדה למערכות עיבוד, תשלום ומערכות חיוב; אספקת תוכנה 
אשר אינה ניתנת להורדה לתזמון אירועים; אספקת תמיכה 
טכנית באמצעות שירותי מוקד טלפוני, שירותי תמיכה 

אלקטרונית; שירותי תמיכה בתוכנות; שירותי פתרון בעיות 
תוכנה; תוכנת מחשב אשר אינה ניתנת להורדה המאפשרת 

ניהול של רשימות המתנה מקוונות במסעדות, הזמנות ותוכניות 
נאמנות לקוחות; פלטפורמה כשירות (פי.אי.אי.אס) המציעה 

פלטפורמות תוכנה למחשב לאירוח אתרי אינטרנט 
אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים לבנות שוק 

אינטראקטיבי; עיצוב, בניית והקמה של אתרי אינטרנט, דפי 
אינטרנט, יישומים ושווקים מקוונים עבור אחרים.                     
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CONTOUR

Trade Mark No. 309718 מספר סימן

Application Date 10/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Address: Peter Merian-Strasse 90, Basel, 4052, 
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: 9 סוג: 9

Computer software and hardware used for diabetes 
monitoring and management, expressly excluding 
USB units.

תוכנת וחומרת מחשב המשמשות לניטור וניהול סוכרת, במיוחד 
לא כולל יחידות יו.אס.בי.                                                   
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ATECTURA

Trade Mark No. 309725 מספר סימן

Application Date 10/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, 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 treatment of 
disorders of the respiratory system; all included in 
class 05.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת הנשימה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                      
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Trade Mark No. 309728 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, Gold and Silver. 

הסימן מוגבל לצבעים שחור זהב וכסף הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: A.B Yuvalim Investments and Properties Ltd שם: א.ב יובלים השקעות ונכסים בע"מ 

Address: Menachem Begin 11 Ramat Gan, Tel Aviv - 
Yafo, Israel

כתובת : דרך בגין 11, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ophir keynan

Address: Menachem Begin 11 Ramat Gan, Tel Aviv - 
Yafo, Israel

שם: אופיר קינן

כתובת : מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 37., תל 
אביב-יפו, 6702301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

 real estate affairs; עסקי נכסי דלא ניידי;    
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Trade Mark No. 309729 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Akzo Nobel Coatings International B.V.

Address: Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 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: 2 סוג: 2

Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; 
coloring matters all being  additives for paints, 
varnishes or lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; priming preparations 
(in the nature of paints); wood stains.

צבעים; ציפויים; ורנישים; לכות; טינרים; חומרי צביעה כולם 
המהווים תוספים לצבעים, ורנישים או לכות; חומרים משמרים 
נגד חלודה ונגד התדרדרות של עץ; תכשירי תחזוקה (בצורת 
צבעים); גווני עץ.                                                             
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Trade Mark No. 309730 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Akzo Nobel Coatings International B.V.

Address: Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 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: 2 סוג: 2

Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; 
coloring matters all being additives for paints, 
varnishes or lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; priming preparations 
(in the nature of paints); wood stains.

צבעים; ציפויים; ורנישים; לכות; טינרים; חומרי צביעה כולם 
המהווים תוספים לצבעים, ורנישים או לכות; חומרים משמרים 
נגד חלודה ונגד התדרדרות של עץ; תכשירי תחזוקה (בצורת 
צבעים); גווני עץ.                                                             
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NORDIC

Trade Mark No. 309733 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PHONEDEPOT LTD. שם: פון דיפו בע"מ

Address: Geola 23, Kefar Sava, 4425429, Israel כתובת : גאולה 23, כפר סבא, 4425429, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones; car mobile phone holders; socket and car 
chargers for mobile phones; screen protectors and 
cases; batteries; back up batteries; speakers; cables; 
all included in class 9

אוזניות; תושבות רכב לטלפונים ניידים; מטעני קיר ומטעני רכב 
לטלפונים ניידים; מגני מסך וכיסויים; סוללות; סוללות גיבוי, 

רמקולים; כבלים; הנכללים כולם בסוג 9.                               
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POMPUI

Trade Mark No. 309740 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kuang Pei San Food Products Public Co., Ltd.

Address: 89 Surin Building, Chiangmai Road, Klongsan, 
Bangkok, 10600, Thailand

Thailand Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 30 HaArbaa Street, Tel Aviv, 6473926, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' הארבעה 30, מגדל דרומי, תל אביב, 6473926, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ready to eat rice based meals; condiments; rice; 
tapioca; sago; sauces (condiments); spices. 

ארוחות מוכנות למאכל על בסיס אורז; נותני טעם; אורז; 
טפיוקה; סגו; רטבים (נותני טעם); תבלינים.    
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Trade Mark No. 309742 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kuang Pei San Food Products Public Co., Ltd.

Address: 89 Surin Building, Chiangmai Road, Klongsan, 
Bangkok, 10600, Thailand

Thailand Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 30 HaArbaa Street, Tel Aviv, 6473926, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' הארבעה 30, מגדל דרומי, תל אביב, 6473926, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ready to eat rice based meals; condiments; rice; 
tapioca; sago; sauces (condiments); spices, 

ארוחות מוכנות למאכל על בסיס אורז; נותני טעם; אורז; 
טפיוקה; סגו; רטבים (נותני טעם); תבלינים.    
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Trade Mark No. 309777 מספר סימן

Application Date 14/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; Computer software for social 
networking and interacting with online communities; 
Computer software development tools; Computer 
software for use as an application programming 
interface (API); Application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
Application programming interface (API) for computer 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, download, 
access and management; Computer software for 
creating, managing, and interacting with an online 
community; 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 the internet and communication 
networks; Computer software for modifying and 
enabling transmission of images, audio, audio visual 
and video content and data; Computer software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; Computer software for the collection, 
managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; Computer software for sending and 
receiving electronic messages, alerts, notifications 
and reminders; Computer search engine software; 
Computer software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of others; 
Ad server, namely, a computer server for storing 
advertisements and delivering advertisements to 
websites; Augmented reality software; Computer 
software for integrating electronic data with real world 

חומרת מחשב; תוכנת מחשב עבור רשת חברתית- 
אינטראקציה עם קהילות מקוונות; כלי פיתוח תוכנת מחשב; 
תוכנת מחשב לשימוש כממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי); 
ממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי) לשימוש בבניית יישומי 

תוכנה; ממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי) עבור תוכנת מחשב 
אשר מקלה על שירותים מקוונים עבור רשת חברתית ואחזור 
נתונים, להעלאה, להורדה, גישה וניהול; תוכנת מחשב ליצירה, 
לניהול ואינטראקציה עם קהילה מקוונת; תוכנת מחשב ליצירה, 
עריכה, העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, הצגה, תיוג, 
בלוגים, זרימה, קישור, הוספת הערות, ציון סנטימנטים, 

הערות, הטמעה, שידור ושיתוף או מתן מדיה אלקטרונית או 
מידע אחר באמצעות המחשב האינטרנט ורשתות התקשורת; 
תוכנת מחשב לשינוי ושימוש בתמסורת של תמונות, שמע, 

שמע ויזואלי ותוכן וידאו ונתונים; תוכנת מחשב לשינוי תצלומים, 
תמונות ושמע, וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי עם מסנני צילום ואפקטי 
מציאות משופרת, כלומר גרפיקה, אנימציות, טקסט, רישומים, 

תיוג גיאוגרפי, תגי מטא נתונים, קישורים; תוכנת מחשב 
לאיסוף, ניהול, עריכה, ארגון, שינוי, שידור, שיתוף ואחסון של 
נתונים ומידע; תוכנת מחשב לשליחה וקבלה של הודעות 

אלקטרוניות, התראות, הודעות ותזכורות; תוכנת מנוע חיפוש 
למחשב; תוכנת מחשב לשימוש ביצירה, ניהול, מדידה והפצה 
של פרסומות של אחרים; שרת מודעות, כלומר, שרת מחשבים 

לאחסון פרסומות ומתן פרסומות לאתרים; תוכנת מציאות 
מוגברת; תוכנת מחשב לשילוב נתונים אלקטרוניים עם סביבות 

עולם אמיתי למטרות בידור, תקשורת ורשתות חברתיות; 
תוכנת מחשב המאפשרת פיתוח, הערכה, בדיקה ותחזוקה של 
יישומי תוכנה ניידים עבור התקני תקשורת אלקטרוניים ניידים, 

כלומר טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי כף יד 
וטאבלטים למחשב; תוכנת מחשב, כלומר, ממשק פרשני להקל 
על האינטראקציה בין בני אדם לבין מכונות; תוכנת מחשב 
מודעת מיקום, תוכנת מחשב להורדה ויישומי תוכנה לנייד 

לצורך חיפוש, קביעה ושיתוף מיקומים; תוכנת מחשב לתכנים 
אלחוטיים, העברת נתונים ומידע; תוכנת מחשב המאפשרת 
גישה, הצגה, עריכה, קישור, שיתוף ומתן מדיה אלקטרונית 
ומידע באמצעות רשת האינטרנט ורשתות התקשורת; תוכנת 
מחשב, כלומר, יישום לסיפוק פונקציות רשתות חברתיות; 

תוכנת מחשב להורדה ותוכנה ליישומים ניידים ליצירה, ניהול 
כ"ז סיון תשע"ט - 80730/06/2019



environments for the purposes of entertainment, 
communicating, and social networking; Computer 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; Computer 
software, namely, an interpretive interface for 
facilitating interaction between humans and 
machines; Location-aware computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for searching, determining and 
sharing locations; Computer software for wireless 
content, data and information delivery; Computer 
software to enable accessing, displaying, editing, 
linking, sharing and otherwise providing electronic 
media and information via the internet and 
communications networks; Computer software, 
namely, an application providing social networking 
functionalities; downloadable computer software and 
mobile application software for creating, managing 
and accessing groups within virtual communities; 
Downloadable computer software for viewing and 
interacting with a feed of images, audio, audio-visual 
and video content and associated text and data; 
Downloadable computer software for finding content 
and content publishers, and for subscribing to 
content; Software for creating and managing social 
media profiles and user accounts; Interactive photo 
and video equipment, namely, kiosks for capturing, 
uploading, editing, printing and sharing digital images 
and video; Software that enables individuals, groups, 
companies, and brands to create and maintain an 
online presence for marketing purposes; Software for 
advertisers to communicate and interact with online 
communities; Software for streaming multimedia 
entertainment content; Computer software for 
sending and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via computer 
the internet and communication networks; Computer 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; Messaging software. All included in 
class 9.

וגישה לקהילות בתוך קהילות וירטואליות; תוכנת מחשב 
להורדה לצפייה ואינטראקציה עם הזנה של תמונות, אודיו, 
אודיו ויזואלי, תוכן וידאו, טקסט ונתונים הקשורים; תוכנת 
מחשב להורדה למציאת תוכן, שותפי תוכן, והרשמה לתוכן; 
תוכנה ליצירה וניהול של פרופילי מדיה חברתית וחשבונות 
משתמשים; צילום אינטראקטיבי וציוד וידאו, כלומר, ביתנים 

ללכידה, העלאה, עריכה, הדפסה ושיתוף של תמונות דיגיטליות 
ווידאו; תוכנה המאפשרת ליחידים, לקבוצות, לחברות ולמותגים 

ליצור ולשמור נוכחות מקוונת למטרות שיווקיות; תוכנה 
למפרסמים לתקשור עם קהילות מקוונות ולפעול איתן; תוכנה 
להזרמת תוכן בידור מולטימדיה; תוכנת מחשב לשליחה וקבלה 
של מסרים אלקטרוניים, גרפיקה, תמונות, אודיו ושמע תוכן 

חזותי באמצעות המחשב, האינטרנט ורשתות תקשורת; תוכנת 
מחשב לעיבוד תמונות, גרפיקה, אודיו, וידאו וטקסט; תוכנת 

העברת הודעות; הנכללים כולם בסוג 9. 
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Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services; 
Provision of market research and information 
services; Promoting the goods and services of others 
via the internet and communication networks; 
business and advertising services, namely, media 
planning and media buying for others business and 
advertising services, namely, advertising services for 
tracking advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, and 
for optimizing advertising performance; Consulting 
services in the fields of advertising and marketing, 
namely, customizing advertising and marketing 
efforts of others; Providing online facilities for 
connecting sellers with buyers; Advertising, 
marketing and promoting the goods and services of 
others by means of providing photo and video 
equipment at special events; Providing online 
facilities for live streaming video of promotional 
events; Arranging and conducting special events for 
commercial, promotional or advertising purposes; 
Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others. All 
included in class 35.

שירותי שיווק, פרסום וקידום; אספקת שירותי מחקר ושירותי 
מידע; קידום הסחורות והשירותים של אחרים באמצעות 
האינטרנט ורשתות התקשורת; שירותים עסקיים ופרסום, 
כלומר, תכנון מדיה ותקשורת עבור אחרים עבור עסקים 

ושירותי פרסום, כלומר, שירותי פרסום למעקב אחר ביצועי 
פרסום, לניהול, הפצה והצגה של פרסום, לניתוח נתוני פרסום, 
לדיווח נתוני פרסום ולביצוע אופטימיזציה של ביצועי הפרסום; 
שירותי ייעוץ בתחומי הפרסום והשיווק, דהיינו, התאמת מאמצי 
הפרסום והשיווק של אחרים; אספקת מתקנים מקוונים לחיבור 
בין מוכרים לקונים; פרסום, שיווק וקידום מוצרים ושירותים של 
אחרים באמצעות אספקת ציוד צילום ווידאו באירועים מיוחדים; 
מתן שירותים מקוונים עבור וידאו בשידור חי של אירועי קידום 
מכירות; ארגון ועריכת אירועים מיוחדים למטרות מסחריות, 
קידום מכירות או פרסום; מתן מדריכים עסקיים מקוונים 

המציגים את העסק, מוצרים ושירותים של אחרים.
הנכללים כולם בסוג 35.
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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; 
Providing access to computer, electronic and online 
databases; Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data, messages, graphics, 
photographs, images, audio, video, audio-visual 
content, and information; Providing online forums for 
communication, namely, transmission on topics of 
general interest; Providing online communications 
links which transfer mobile device and internet users 
to other local and global online locations; Facilitating 
access to third party websites or to other electronic 
third party content via a universal login; Providing 
online chat rooms, instant messaging services, and 
electronic bulletin boards; Audio, text and video 
broadcasting services over  the internet and other 
communications networks; Providing access to 
computer databases in the fields of social networking 
and social introduction and dating; Peer-to-peer 
photo and data sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, graphics and audio 
content among internet users; Telecommunications 
and 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; Streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive 
audiovisual content via the internet. All included in 
class 38.

שיתוף תמונות ושירותי שיתוף וידאו, כלומר, שידור אלקטרוני 
של קבצי תמונה דיגיטליים, קטעי וידאו ושמע תוכן חזותי בקרב 
משתמשי האינטרנט; מתן גישה למסדי נתונים ממוחשבים, 

אלקטרוניים ומאגרים מקוונים; שירותי תקשורת, כלומר, שידור 
אלקטרוני של נתונים, הודעות, גרפיקה, תצלומים, תמונות, 
אודיו, וידאו, תוכן אודיו-ויזואלי ומידע; מתן פורומים מקוונים 

לתקשורת, כלומר, שידור בנושאים בעלי עניין כללי; מתן קישורי 
תקשורת מקוונים המעבירים את משתמשי מכשיר נייד ואת 
משתמשי האינטרנט למיקומים מקוונים אחרים- מקומיים 

וגלובליים; מתן גישה לאתרי אינטרנט של צד שלישי או לתכנים 
אחרים של צד שלישי באמצעות התחברות אוניברסלית; מתן 
חדרי צ'אט מקוונים, שירותי מסרים מיידיים ולוחות מודעות 
אלקטרוניים; שירותי אודיו, טקסט ווידאו באמצעות האינטרנט 

ורשתות תקשורת אחרות; מתן גישה למסדי נתונים של 
מחשבים בתחומי הרשתות החברתיות וההיכרות החברתית; 
שירותי רשת עמית לעמית (פי.טו.פי) לצילום ושיתוף נתונים, 
כלומר, שידור אלקטרוני של קבצי תמונה דיגיטליים, גרפיקה 
ושמע תוכן בקרב משתמשי האינטרנט; תקשורת ושירותי 

מחשוב עמית לעמית (פי.טו.פי), כלומר, שידור אלקטרוני של 
תמונות, אודיו ויזואלי ותוכן וידאו, תצלומים, קטעי וידאו, נתונים, 

טקסט, הודעות, פרסומות, תקשורת מדיה ופרסום מידע; 
שידור, שידור חי של וידאו, אודיו-ויזואלי ותוכן אור-קולי 

אינטראקטיבי באמצעות האינטרנט.
הנכללים כולם בסוג 38.
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an online 
forum for the dissemination of content, data, and 
information for entertainment and social and 
business networking purposes; Entertainment 
services, namely, providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined 
content, third-party content, photos, video, audio, 
visual, and audio-visual material in the field of 
general interest; Photosharing and video sharing 
services; Electronic publishing services for others; 
Online journals, namely, weblogs (blogs) featuring 
user-defined content; Providing computer, electronic 
and online databases in the field of entertainment; 
Publishing services, namely, publishing of electronic 
publications for others; Rental of photography and 
videography kiosks for capturing, uploading, editing 
and sharing of pictures and videos; Entertainment 
services, namely, providing online facilities for 
streaming entertainment content and live streaming 
video of entertainment events; Organizing live 
exhibitions and conferences in the fields of culture, 
entertainment and social networking for non-business 
and non-commercial purposes; Providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
via the internet and communication networks; 
Entertainment and educational services, namely, 
providing non-downloadable movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia works 
via the internet, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia works. 
All included in class 41.

שירותי בידור, כלומר, מתן פורום מקוון להפצת תוכן, נתונים 
ומידע עבור בידור ורשתות חברתיות ועסקיות; שירותי בידור, 
כלומר, מתן גישה למסדי נתונים אלקטרוניים אינטראקטיביים 

מקוונים של תוכן המוגדר על ידי המשתמש, תוכן של צד שלישי, 
תמונות, וידאו, אודיו, חזותי, חומר אודיו-ויזואלי בתחום של עניין 
כללי; שיתוף תמונות ושיתוף וידאו; שירותי פרסום אלקטרוניים 
עבור אחרים; כתבי עת מקוונים, כלומר, בלוגים שמציעים תוכן 
המוגדר על ידי המשתמש; שירותי הוצאה לאור, דהיינו, פרסום 

פרסומים אלקטרוניים עבור אחרים; מתן מאגרי מידע 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים בתחום הבידור; השכרת 

ביתני צילום והסרטה עבור לכידה, העלאה, עריכה ושיתוף של 
תמונות וסרטונים; שירותי בידור, כלומר, מתן מתקנים מקוונים 
להזרמת תוכן בידור והזרמת וידאו חי של אירועי בידור; ארגון 
תערוכות וועידות חיות בתחומי התרבות, הבידור והרשתות 

החברתיות לצרכים לא עסקיים ולא מסחריים; מתן מידע בידור 
מהאינדקסים הניתנים לחיפוש ומאגרי מידע, כולל טקסט, 

מסמכים אלקטרוניים, מאגרי מידע, גרפיקה, תמונות תצלומים 
ומידע קולי, באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת; שירותי 

בידור וחינוך, דהיינו מתן סרטים שאינם ניתנים להורדה, תכניות 
טלוויזיה, שידורי אינטרנט, עבודות אֹורקֹולִי (אודיו ויזואלי) 

ומולטימדיה באמצעות האינטרנט, וכן מידע, ביקורות והמלצות 
בנוגע לסרטים, תוכניות טלוויזיה, שידורי אינטרנט, עבודות 

אור-קולי ומולטימדיה. 
הנכללים כולם בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely creating virtual 
communities for registered users to organize groups, 
meetings, and events, participate in discussions and 
engage in social, business and community 
networking; Computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via the internet and communication 
networks; Computer services in the nature of 
customized electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; Computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via the 
internet and communications networks; Providing 
online facilities, to engage in social networking, and 
to manage their social networking accounts; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, 
images, text, content, and data; Application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and 
alerts; Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in designing, 
managing, measuring, analyzing, disseminating, and 

 שירותי מחשב, כלומר יצירת קהילות וירטואליות למשתמשים 
רשומים כדי לארגן קבוצות, מפגשים ואירועים, להשתתף 

בדיונים ולעסוק ברשתות חברתיות, עסקיות וקהילתיות; שירותי 
מחשב, כלומר אירוח אתרי אינטרנט מקוונים עבור אחרים 
לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים אינטראקטיביים 

באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת; שירותי מחשב בטבע 
של פרופילים אישיים וקבוצתיים אלקטרוניים מותאמים אישית 
או דפי אינטרנט הכוללים מידע המוגדר על ידי המשתמש או 
מידע מסוים, כולל, אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; 

שירותי מחשב, דהיינו מתן מנועי חיפוש לקבלת נתונים 
באמצעות רשת האינטרנט ורשתות התקשורת; מתן שירותים 
מקוונים, לעיסוק ברשתות חברתיות, ולניהול חשבונות הרשתות 
החברתיות שלהם; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לרשת חברתית, יצירת קהילה וירטואלית והעברת 

אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; יישום שירותי ספק 
שירותי (איי.אס.פי), כלומר, אירוח תוכנות מחשב של אחרים; 
תוכנה כשירות (ס.א.ס) שמציעה תוכנה לשליחה וקבלה של 
מסרים אלקטרוניים, הודעות והתראות; מתן שימוש זמני 

בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש בתכנון, ניהול, 
מדידה, ניתוח, הפצה ופרסום של אחרים; ספקית פלטפורמת 

קניית מודעה מקוונת, כלומר מתן תוכנות שאינן ניתנות 
להורדה, המאפשרים לקונים ומוכרים של פרסום מקוון לרכוש 
ולמכור מלאי פרסום; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) המציג 
תוכנות לשימוש ברכישה, מכירה, תכנון, ניהול, מעקב, הערכה, 
אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, אספקה ודיווח של פרסום ושיווק 
מקוון; מתן אתרים מקוונים המעניקים למשתמשים את היכולת 
להעלות, לשנות ולשתף תוכן מציאות מוגבר, מידע, חוויות 
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serving advertising of others; Online ad-buying 
platform provider, namely, providing non-
downloadable software programs for allowing buyers 
and sellers of online advertising to purchase and sell 
advertising inventory; Application service provider 
(ASP) featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, optimizing, 
targeting, analyzing, delivery, and reporting of online 
advertising and marketing; Providing online sites that 
gives users the ability to upload, modify and share 
augmented reality content, information, experiences 
and data; Providing temporary use of non-
downloadable computer software enabling 
development, assessment, testing, and maintenance 
of mobile software applications for portable 
computing devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; Providing temporary use of non-
downloadable software for processing electronic 
payments; Providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, images, 
text, content and data; Providing temporary use of 
non-downloadable software for electronic messaging; 
Mapping services; Providing temporary access to 
non-downloadable computer software for mapping 
services; Application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
sharing and displaying a user’s location, planning 
activities with other users and making 
recommendations; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the sharing 
and displaying a user’s location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for social and destination 
mapping; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate social and 
destination mapping; Providing temporary use of 
non-downloadable location-aware computer software 
for searching, determining and sharing the location of 
goods, services and events of interest; Application 
service provider (ASP) featuring location-aware 
software for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in purchasing and 
disseminating advertising; Providing temporary use 
of non-downloadable software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
video content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; Providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and internet 
links; 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 software for 
organizing images, video, and audio-visual content 
using metadata tags; Application service provider 
(ASP) featuring software for social networking, 
managing social networking content, creating a 

ונתונים; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות 
להורדה, המאפשרים פיתוח, הערכה, בדיקה ותחזוקה של 
יישומי תוכנה לניידים עבור מכשירי מחשוב ניידים, כלומר 
טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי כף יד וטאבלט 

מחשב; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לעיבוד 
תשלומים אלקטרוניים; אספקת תוכנת ממשק תכנות יישומים 
(איי.פי.איי) לשימוש במסרים אלקטרוניים והעברת אודיו, וידאו, 
תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה לצורך העברת הודעות אלקטרוניות; שירותי 

מיפוי; מתן גישה זמנית לתוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה 
עבור שירותי מיפוי; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) המציג 
תוכנה לשירותי מיפוי; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 
ניתנות להורדה לצורך שיתוף והצגת מיקום המשתמש, תכנון 
פעילויות עם משתמשים אחרים והמלצות; ספק שירותי יישומים 

(איי.אס.פי) המציג תוכנה המאפשרת או מקלה על שיתוף 
והצגת מיקום של משתמש, פעילויות תכנון עם משתמשים 
אחרים והמלצות; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 
ניתנות להורדה לצורך מיפוי חברתי ויעדתי; ספק שירות 

יישומים (איי.אס.פי) המציג תוכנה המאפשרת או מקלה על 
מיפוי חברתי ויעד; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 

ניתנות להורדה, לצורך חיפוש, קביעה ושיתוף של מיקומם של 
טובין, שירותים ואירועי עניין; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) 
המציע תוכנה מודעת מיקום לחיפוש, לקביעה ושיתוף מיקומם 
של טובין, שירותים ואירועי עניין; פלטפורמה כשירות (פ.א.ס) 
שמציעה פלטפורמות תוכנה למחשב לשימוש ברכישה והפצה 
של פרסום; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 

לצורך שינוי תמונות, תצלומים ותוכן אודיו, וידאו ותוכן 
אודיו-וידאו עם מסנני צילום ואפקטי מציאות מוגדלים, כגון 
גרפיקה, הנפשה, טקסט, ציורים, תיוג גיאוגרפי, תגי מטא 

נתונים, היפר-קישורים; מתן שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה לצפייה באינטראקציה של מדיה אלקטרונית, כלומר 
תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו, וידאו זורם בשידור חי, 
פרשנות, פרסומות, חדשות וקישור אינטרנט; מתן שימוש זמני 
בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה למציאת תוכן, בעלי 

תוכן, והרשמה לתוכן; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לארגון תמונות, וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי באמצעות תגי 
מטא נתונים; ספק שירותי יישומים (איי.אס.פי) המציג תוכנה 

עבור רשתות חברתיות, ניהול תוכן של רשתות חברתיות, יצירת 
קהילה וירטואלית והעברת תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן 
וידאו, תמונות, סרטונים, נתונים, טקסט, הודעות, פרסומות, 
תקשורת פרסומית ומֵידָע; ספק שירות יישומים (איי.אס.פי) 

שמציעה ממשק תכנות יישומים (איי.אס.איי) תוכנה המאפשרת 
שירותים מקוונים עבור רשת חברתית, פיתוח יישומי תוכנה; 
פלטפורמה כשירות (פ.א.ס) שמציעה פלטפורמות תוכנה עבור 
רשתות חברתיות, ניהול תוכן של רשתות חברתיות, יצירת 
קהילה וירטואלית והעברת תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן 
וידאו, תמונות, סרטונים, נתונים, טקסט, הודעות, פרסומות, 
מדיה תקשורת ופרסום; השכרת תוכנות מחשב המעניקות 

למשתמשים את היכולת להעלות, לערוך ולשתף תמונות, קטעי 
וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי; שירותי מחשב, כלומר, אוצר תוכן 

מקוון המוגדר על ידי המשתמש ופרסומות ויצירת הזנות מדיה 
חברתית; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 

לצילום תמונות ולהקלטת תוכן אודיו, אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו; 
מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לצורך העלאה, 

הורדה, העברה לארכיון, הפעלה ושידור של תמונות, תוכן 
אודיו-ויזואלי, תוכן וידאו, טקסט ונתונים קשורים; מתן שימוש 
זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לצורך הזרמת תוכן בידור 
מולטימדיה; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 
לצורך יצירה ושמירה של נוכחות מקוונת עבור יחידים, קבוצות, 

חברות ומותגים; מתן שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה למפרסמים כדי לתקשר עם קהילות מקוונות ולפעול 
איתן; מתן שימוש זמני בתוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה 
לצורך צילום, עריכת תמונות והקלטות ועריכת קטעי וידאו; ספק 
שירות יישומים (איי.אס.פי) המציג תוכנה המאפשרת או מקלה 
על צילום, עריכת תמונות והקלטות ועריכת קטעי וידאו; פיתוח 
תוכנות מחשב; אספקת תוכנה לא-ניתנת להורדה באינטרנט; 

ספק שירות יישומים (איי.אס.פי); מתן מתקנים מקוונים 

כ"ז סיון תשע"ט - 81230/06/2019



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 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social networking, 
developing software applications; 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; Computer 
services, namely, curating online user-defined 
content and advertisements and creating social 
media feeds; Providing temporary use of non-
downloadable software for taking photographs and 
recording audio, audio-visual and video content; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, audio-
visual and video content and associated text and 
data; Providing temporary use of non-downloadable 
software for streaming multimedia entertainment 
content; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating and maintaining 
an online presence for individuals, groups, 
companies, and brands; Providing temporary use of 
non-downloadable software for advertisers to 
communicate and interact with online communities; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate taking and editing photographs 
and recording and editing videos; Computer software 
development; Providing online non-downloadable 
software; Application service provider (ASP); 
Providing online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data. All included in class 
42.

המעניקים למשתמשים את היכולת להעלות, לשנות ולשתף 
אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, גרפיקה ונתונים; הנכללים כולם 

בסוג 42. 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 45 סוג: 45

Social introduction and networking and dating 
services; Providing access to computer databases 
and online searchable databases in the fields of 
social networking, social introduction and dating; 
Online social networking services; Business 
identification verification services. All included in 
class 45.

מבוא חברתי ושירותי רשתות היכרויות; מתן גישה למסדי 
נתונים של מחשבים ומסדי נתונים הניתנים לחיפוש באינטרנט 

בתחומים של רשתות חברתיות, מבוא חברתי והיכרויות; 
שירותי רשת חברתית מקוונים; שירותי אימות זיהוי עסקי.

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, 12/06/2018, No. 75215 ג'מאייקה, 12/06/2018, מספר 75215

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35
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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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 309778 מספר סימן

Application Date 14/10/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, Orange, Green ,Blue, Light Blue, Pink, 
Gray and Red.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, כתום, ירוק, כחול,תכלת, ורוד, 
אפור ואדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Yuvalim on the green hill Ltd שם: יובלים בגבעה הירוקה בע"מ

Address: Menachem Begin 11 Ramat Gan, Tel Aviv - 
Yafo, Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 11, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ophir keynan

Address: Menachem Begin 11 Ramat Gan, Tel Aviv - 
Yafo, Israel

שם: אופיר קינן

כתובת : מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 37., תל 
אביב-יפו, 6702301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

 real estate affairs; עסקי נכסי דלא ניידי;    
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KYMETA

Trade Mark No. 309779 מספר סימן

Application Date 14/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripherals; computer hardware and 
software for setting up and configuring local area 
networks; computer hardware and software for 
setting up cloud-based computing; computer 
hardware and software for wireless communication in 
the nature of wireless content delivery; antennas; 
antennas for wireless communication apparatus; 
communication antennas; satellite antennas; antenna 
systems and antenna terminals comprised primarily 
of electronic circuitry, tuning material, electrical 
interfaces, and temperature sensors, for satellite 
communications; antenna and electronic 
communication systems comprised of embedded 
computer hardware and software for the transmission 
of data between two points; satellite antenna 
positioning systems; equipment and apparatus for 
antenna and electronic communication systems, 
namely, receivers, transmitters, processors, satellite 
dishes, and communications apparatus to transmit 
and/or receive communications from between fixed 
or mobile platforms and satellites.

ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב ותוכנה להתקנה ובניית 
תצורה של רשתות תקשורת מקומיות; חומרת מחשב ותוכנה 
להתקנת מחשוב מבוסס ענן; חומרת מחשב ותוכנה לתקשורת 
אלחוטית המהווה שליחת תוכן אלחוטית; אנטנות; אנטנות 

למכשירי תקשורת אלחוטיים; אנטנות לתקשורת; אנטנות לוויין; 
מערכות אנטנה ומסופי אנטנה המורכבים בעיקר ממעגלים 
אלקטרוניים, חומרי כוונון, ממשקים חשמליים, וחיישני 

טמפרטורה, לתקשורת לווינית; אנטנה ומערכות תקשורת 
אלקטרוניות המורכבות מחומרת מחשב ותוכנה משובצות 

להעברת נתונים בין שתי נקודות; מערכות איכון באנטנת לוויין; 
ציוד ומכשירים לאנטנה ומערכות תקשורת אלקטרוניות, דהיינו, 
מקלטים, משדרים, מעבדים, צלחות לווין, ומכשירים לתקשורת 
לשידור ו/או קבלת תקשורת בין פלטפורמות קבועות או ניידות 
ולוויינים.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Satellite transmission services; satellite telephone 
transmission; satellite television transmission; 
satellite internet transmission; telecommunication 
services, namely, local and long distance 
transmission of information, data, sound, images by 
satellite, phone and global communication networks; 
telecommunication services, namely, transmission of 
data, graphics, images, audio and video, text and 
voice messages by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks, the 
Internet, satellite and phone; transmission of 
information, data, sound and images by satellite; 
Internet services provider (ISP).

שירותי שידור לוויני; שידור טלפון לוויני; שידור טלוויזיה לוויני; 
שידור אינטרנט לוויני; שירותי תקשורת רחק, דהיינו, שידור 
מקומי ולמרחקים ארוכים של מידע, נתונים, קול, תמונות 
באמצעות לוויין, טלפון ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי 

תקשורת רחק, דהיינו, העברת נתונים, גרפיקה, תמונות, אודיו 
ווידאו, הודעות טקסט וקול באמצעות רשתות תקשורת רחק, 
רשתות תקשורת  אלחוטיות, אינטרנט, לוויין וטלפון; העברת 
מידע, נתונים, קול ותמונות באמצעות לוויין; ספק שירותי 

אינטרנט (איי אס פי).                                                         
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 Owners

Name: Kymeta Corporation 

Address: 12277 134th Court NE, Suite 100, Redmond, 
Washington, 98052, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל
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KĀLO
Trade Mark No. 309780 מספר סימן

Application Date 14/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kymeta Corporation 

Address: 12277 134th Court NE, Suite 100, Redmond, 
Washington, 98052, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Satellite transmission services; satellite telephone 
transmission; satellite television transmission; 
satellite internet transmission; telecommunication 
services, namely, local and long distance 
transmission of information, data, sound, images by 
satellite, phone and global communication networks; 
telecommunication services, namely, transmission of 
data, graphics, images, audio and video, text and 
voice messages by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks, the 
Internet, satellite and phone; transmission of 
information, data, sound and images by satellite; 
Internet services provider (ISP).

שירותי שידור לוויני; שידור טלפון לוויני; שידור טלוויזיה לוויני; 
שידור אינטרנט לוויני; שירותי תקשורת רחק, דהיינו, שידור 
מקומי ולמרחקים ארוכים של מידע, נתונים, קול, תמונות 
באמצעות לוויין, טלפון ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי 

תקשורת רחק, דהיינו, העברת נתונים, גרפיקה, תמונות, אודיו 
ווידאו, הודעות טקסט וקול באמצעות רשתות תקשורת רחק , 
רשתות תקשורת  אלחוטיות,  אינטרנט, לוויין וטלפון; העברת 
מידע, נתונים, קול ותמונות באמצעות לוויין; ספק שירותי 

אינטרנט (איי אס פי).                                                        
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Trade Mark No. 309783 מספר סימן

Application Date 14/10/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, light blue and black                     

הסימן מוגבל לצבעים כחול, כחול בהיר, שחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: ITAI YUVALIM LTD שם: איתי יובלים בע"מ

Address: Menachem Begin 7, Ramat Gan, 5268102, 
Israel

כתובת : דרך בגין 7, רמת גן, 5268102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ophir keynan

Address: Menachem Begin 11 Ramat Gan, Tel Aviv - 
Yafo, Israel

שם: אופיר קינן

כתובת : מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 37., תל 
אביב-יפו, 6702301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

real estate affairs;    ;עסקי נכסי דלא ניידי 
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אקספוז
EXPOSE

Trade Mark No. 309911 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Expose Fashion Ltd. שם: אקספוז אופנה בע"מ

Address: 11 Leshem St., Caesarea, Israel כתובת : רחוב לשם 11, קיסריה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

Address: 30 Sheshet Hayamim St., Champion Tower, 
Bnei Brak, 5120261, Israel

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

כתובת : רח' ששת הימים 30, מגדך צ'מפיון, בני ברק, 
5120261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

   

Class: 35 סוג: 35

Business management in the field of fashion; , retail 
and  wholesale sales in the field of fashion, clothing,  
footwear, underwear and swimwear; Management 
and operation of an online trading site in the field of 
fashion, clothing, footwear, underwear and 
swimwear; Advertising and marketing, including via 
the Internet, in the field of fashion, clothing, footwear, 
underwear and swimwear; all included in class 35.

ניהול עסקים בתחום האופנה; פעילות מכירה קמעונאית 
וסיטונאית בתחום האופנה, ההלבשה, ההנעלה, הלבשה 

תחתונה ובגדי ים; ניהול והפעלה של אתר סחר מקוון בתחום 
האופנה, ההלבשה התחתונה, בגדי ים וההנעלה; פרסום 

ושיווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט, בתחום האופנה, 
ההלבשה, הלבשה תחתונה, בגדי ים והנעלה; הנכללים כולם 

בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 82030/06/2019



SOOM

Trade Mark No. 309912 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS HEALTH LTD. שם: שטראוס בריאות בע"מ

Address: 49 HaSivim Street, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, 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: 29 סוג: 29

Vegetarian indulgences based on tahini; all included 
in class 29

מעדנים מן הצומח המבוססים על טחינה; הנכללים כולם בסוג 
                   29

כ"ז סיון תשע"ט - 82130/06/2019



Trade Mark No. 309913 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: otzma ltd שם: עוצמה שיווק מוצרי צריכה בע"מ

Address: sadot 4, P.O.B. 23220, Ma'ale Adummim, 
9123101, Israel

כתובת : שדות 4, ת.ד. 23220, מעלה אדמים, 9123101, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Spices; saffron [seasoning]; pepper; cloves [spice]; 
curry [spice]; cinnamon [spice]; chilli sauce; sauces 
[condiments]; spice mixes; paprika [spice]; ginger 
[spice]; powdered spices; dried oregano; turmeric for 
food; dried sage; hot pepper powder [spice]; clove 
powder [spice]; curry powder [spice]; cinnamon 
powder [spice]; maple syrup; caramel sauce; 
chocolate syrup; honey; vinegar; bread flour; cake 
flour; wholemeal flour; all-purpose flour; brown bread 
flour; white bread flour; wholemeal bread flour; rye 
flour; buckwheat flour; coffee; ground coffee; instant 
coffee; coffee substitutes; tea..                                    
                                                      

תבלינים; זעפרן [תבלינים]; פלפלים [תבלינים]; ציפורן 
[תבלינים]; קארי [תבלינים]; קינמון [תבלינים]; רטבים 
[תבלינים]; תערובות תבלינים; פפריקה [תבלין];  ג'ינג'ר 

[זנגוויל][תבלינים];  תבלינים בצורת אבקה; תערובות תבלין 
זעתר; אורגנו מיובש; כורכום למזון; מרווה [תבלין]; אבקת 
פלפל חריף [תבלין]; אבקת ציפורן [תבלין]; אבקת קארי 

[תבלין]; אבקת קינמון [תבלין];סירופ מייפל; סירופ קרמל; סירופ 
שוקולד; דבש; חומץ; קמח; קמח חיטה; קמח כוסמת; קמח 

מלא; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; קמח להכנת לחם; קמח 
להכנת לחם חום; קמח להכנת לחם לבן; קמח להכנת עוגה; 
קמח לכל מטרה; קמח מלא להכנת לחם; קמח שיבולת שועל; 
קמח תופח מאליו; קמח שיפון; קפה; קפה, תה, קקאו ותחליפי 

קפה; קפה נמס. 

כ"ז סיון תשע"ט - 82230/06/2019



Trade Mark No. 309924 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: caroline arcos שם: קרולין ארקוס

Address: Maslul, Israel כתובת : מסלול, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Inbar Bercovitz Efraim, Adv.

Address: Alon 64, P.O.B. 79, Geva'ot Bar, 8533700, 
Israel

שם: ענבר ברקוביץ אפרים, עו"ד

כתובת : אלון 64, ת.ד. 79, גבעות בר, 8533700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; playing cards and card 
games; dice games and board games; all included in 
class 28.

משחקים, צעצועים ודברי משחק; קלפי משחק ומשחקי קלפים; 
משחקי קובייה ומשחקי לוח; הנכללים כולם בסוג 28.               

            

כ"ז סיון תשע"ט - 82330/06/2019



Trade Mark No. 309951 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Efrat Freimann שם: אפרת פריימן

Address: 32 Ben Yehudah, El Al Building, Tel Aviv, Tel 
Aviv - Yafo, 6380501, Tel Aviv, Israel

כתובת : בן יהודה 32, בית אל על, תל אביב, תל אביב-יפו, 
6380501, ישראל

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: 45 סוג: 45

Services of consultancy and mediation of intrafamily 
disputes.

שרותי ייעוץ וגישור של סכסוכים משפחתיים.                         
                      

כ"ז סיון תשע"ט - 82430/06/2019



LUXTURNA

Trade Mark No. 309955 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, 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

Ophthalmologic preparations; all included in class 05. תכשירים אופתלמיים; הנכללים כולם בסוג 5.                         
      

כ"ז סיון תשע"ט - 82530/06/2019



COVEN

Trade Mark No. 309959 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for accessing a 
decentralized venture investing platform; 
Downloadable computer software for accessing a 
business network platform for investors seeking 
investment opportunities; Downloadable computer 
software for accessing platforms for venture capital 
services, namely, a decentralized venture investing 
platform; all included in class 9.

תוכנת מחשב הניתנת להורדה לגישה לפלטפורמת מיזם 
השקעה מבוזרת; תוכנת מחשב הניתנת להורדה לגישה 

לפלטפורמת רשת עסקית למשקיעים המחפשים הזדמנויות 
השקעה; תוכנת מחשב הניתנת להורדה עבור פלטפורמות 

גישה עבור שירותי הון סיכון, דהיינו, פלטפורמת מיזם השקעה 
מבוזרת סיכון; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
                                                                                    

                                                                          

Class: 36 סוג: 36

.Providing venture capital and investment  funding via 
a decentralized venture  investing platform; Venture 
capital  services, namely, providing financing to  
companies and entrepreneurs;  Investment services, 
namely, venture
capital funding services to emerging, developing, and 
late-stage companies  and entrepreneurs; Creation, 
operation  and management of venture capital  
investment funds that invest in  companies and 
entrepreneurs; Financial  research and analysis, 
namely, due  diligence and investment selection  
services in the field of venture capital;  Providing 
venture capital and investment  funding; Fund 
investment; all included in
class 36.

מתן מימון להון סיכון והשקעות באמצעות  פלטפורמת מיזם 
השקעה מבוזרת; שירותי הון  סיכון, דהיינו מתן מימון לחברות 

ויזמים; שירותי  השקעות, דהיינו שירותי מימון הון סיכון 
לחברות  ויזמים מתהווים, מתפתחים וחברות ויזמים בשלבים  
מתקדמים; יצירה, תפעול וניהול של  קרנות הון סיכון להשקעה 

המשקיעות בחברות  ויזמים; מחקר וניתוח פיננסי, דהיינו 
בדיקת  נאותות ושירותי בחירת השקעות בתחום הון  סיכון; 
מתן הון סיכון ומימון השקעות; קרן   השקעות; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Online non-downloadable computer  software for 
accessing decentralized  venture investing platform; 
hosting of a  web-based business network platform 
that  acts as an on-line marketplace  for investors 
seeking investment
opportunities; Online non-downloadable  computer 
software platforms for venture  capital services, 
namely, a decentralized  venture investing platform; 
all included in  class 42.

תוכנת מחשב מקוונת שאיננה ניתנת להורדה  לגישה 
לפלטפורמת השקעת סיכון מבוזרת;  אחסון פלטפורמת רשת 
עסקית מבוססת אינטרנט המשמשת  כשוק מקוון למשקיעים 
המחפשים הזדמנויות השקעה;  פלטפורמת תוכנות מחשב 

מקוונת בלתי ניתנות
להורדה עבור שירותי הון סיכון, דהיינו,  פלטפורמת השקעה 

מבוזרת סיכון; 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., 04/10/2018, No. 88/142,454 ארה"ב, 04/10/2018, מספר 88/142,454

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 82630/06/2019



 Owners

Name: ConsenSys AG

Address: Gubelstrasse 11, Zug, 6300, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 82730/06/2019



THEA OPEN INNOVATION

Trade Mark No. 309962 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: LABORATOIRES THEA

Address: 12 rue Louis Bleriot Z.I. du Brezet, 63100 
Clermont Ferrand, 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: 36 סוג: 36

Financial affairs; constitution and investment of 
capital; Investment and acquisition of interests in 
biotechnology and/or medtechnology companies; 
investment in the form of development capital, 
investment capital and venture capital; services of 
research, design, organization, consultancy in 
relation with financial investment projects. 

עניינים כספיים; השקעות וקביעת הון; השקעות ורכישה של 
אינטרסים בחברות ביוטכנולוגיה ו/או טכנולוגיה רפואית; 

השקעות בצורה של פיתוח הון, השקעות הון והון סיכון; שירותי 
מחקר, עיצוב, ארגון, ייעוץ ביחס עם פרויקטים בהשקעה 

פיננסית.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 45 סוג: 45

licensing of rights in the field of patents and marks; 
legal services relating to the acquisition and 
exploitation of intellectual property rights, in particular 
patents, trademarks and know-how. 

"רישוי זכויות בתחום של פטנטים וסימנים; שירותים משפטיים 
הנוגעים לרכישה וניצול של  זכויות קניין רוחני, במיוחד פטנטים, 
סימני מסחר וידע .                                                            

                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 82830/06/2019



Trade Mark No. 309964 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, United 
Arab Emirates

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Hookah Tobacco. טבק לנרגילה.       

כ"ז סיון תשע"ט - 82930/06/2019



Trade Mark No. 309974 מספר סימן

Application Date 17/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1428373 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alliance Apparel Group, Inc.

Address: 16800 Edwards Road, CERRITOS CA 90703, 
U.S.A.

(Delaware, United States 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: 35 סוג: 35

Retail store and on-line retail store services featuring 
clothing and clothing accessories, headwear, hats, 
and footwear for men and women, socks, shoes, 
scarves, belts, ties, bow ties, bags, tote bags, 
watches, parts for watches, jewelry, fine jewelry, 
bangles, bracelets, charms, costume jewelry, ear 
clips, earrings, lockets, necklace, rings, wedding 
bands, as well as other designer lifestyle and culture 
goods, namely, home décor, pillows, candles, towels, 
coasters, blankets, bedding, umbrellas, cosmetics, 
luggage, bags, purses, wallets, computer cases, 
mobile phone cases, backpacks, cosmetic bags, 
travel items, sunglasses, eyewear, eyeglass cases, 
key chains of precious metal, key rings, cigarette 
holders, lighters, sporting goods, eye masks, sound 
and electronic 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., 20/02/2018, No. 87803530 ארה"ב, 20/02/2018, מספר 87803530

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 83030/06/2019



Trade Mark No. 309979 מספר סימן

Application Date 05/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1428499 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Data management services.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting in-person 
and on-line classes, seminars, conferences and 
workshops in the fields of computer science, 
technology, information technology, networking 
architecture, data transmissions, network design, 
network connections, software design, and software 
development.

Class: 42 סוג: 42

Data replication; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; installation, maintenance and repair of 
computer software; computer consultancy services; 
graphic design for the compilation of web pages on 
the internet; creating, maintaining and hosting the 
web sites of others; design services of software, 
network design, network architecture, and 
connections between network elements; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
software as a service (SaaS) optimization and 
support services; network virtualization services; 
software as a service (SaaS) services, namely, 
hosting global management software for use by 
others in connection with securing and controlling 
WAN (wide area network) traffic, real-time monitoring 
of application, location and networking statistics, and 
historical reporting of application, location and 
networking statistics; testing, analysis, and evaluation 
of software, network design, network architecture, 
and connections between network elements to 
determine conformity with certification standards.

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

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

U.S.A., 24/01/2018, No. 87768388 ארה"ב, 24/01/2018, מספר 87768388

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 83130/06/2019



 Owners

Name: SILVER PEAK SYSTEMS, INC.

Address: 2860 De La Cruz Blvd., Santa Clara CA 95050, 
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

כ"ז סיון תשע"ט - 83230/06/2019



Trade Mark No. 310003 מספר סימן

Application Date 29/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1428763 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Craft kits for painting and making posters; craft kits 
for papier mâché model construction; craft paper; 
paper articles for use in relation to craft; paper crafts 
materials; adhesive backed films, namely stationery 
for use as decorative trim; adhesive backed films for 
stationery purposes; adhesive backed films for use 
as decalcomanias; adhesive decalcomanias; stickers 
namely decalcomanias; stickers namely stationery; 
booklets relating to games; trading cards namely 
printed matter; printed matter for use with board 
games; rule books for playing games; printed rules of 
play for games; trading cards, other than for games; 
adhesive stickers; stationery.

Class: 28 סוג: 28

Board games; card games; craft kits for games and 
playthings; electronic educational teaching games; 
electronic games other than software; electronic 
games incorporating their own visual display 
facilities; games; games adapted for use with an 
external display screen or monitor; games adapted 
for use with dot matrix liquid crystal displays; hand 
held electronic games; toy card games; trading cards 
namely card games; playthings; toys and playthings; 
plush dolls; plush toys; action figures namely toys 
and playthings; action toys; construction toys; 
educational toys; toy playsets; toy robots; toy 
vehicles; craft toys sold complete; craft toys sold in 
kit form; puzzles; ride-on toys; toy building blocks; 
electronic activity toys; electronic toys namely 
playthings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/08/2018, No. 1949888 אוסטרליה, 27/08/2018, מספר 1949888

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 83330/06/2019



 Owners

Name: MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

Address: 29 Grange Rd, CHELTENHAM VIC 3192, 
Australia

(VICTORIA PTY LTD)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 30 HaArbaa Street, Tel Aviv, 6473926, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' הארבעה 30, מגדל דרומי, תל אביב, 6473926, 
ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 83430/06/2019



Trade Mark No. 310050 מספר סימן

Application Date 27/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1429257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alliance Apparel Group, Inc.

Address: 16800 Edwards Road, CERRITOS CA 90703, 
U.S.A.

(Delaware, United States 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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
namely, leather and imitation leather bags, wallets, 
purses, handbags, fashion handbags, pocketbooks, 
satchels, shoulder bags, hobo bags, bucket bags, 
sling bags, messenger bags, evening handbags, 
beach bags, travel bags, clutches, tote bags, wristlet 
bags, crossbody bags, sport bags, backpacks, 
carryalls, luxury handbags, document cases, 
travelling bags, weekend bags, toiletry bags sold 
empty, card cases, key cases and credit card 
holders; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols, walking sticks; whips, 
harness and saddlery; purses; handbags, namely, 
fashion handbags, leather and textile handbags, 
pocketbooks, satchels, shoulder bags, hobo bags, 
bucket bags, sling bags, messenger bags, evening 
handbags, beach bags, travel bags, clutches, tote 
bags, wristlet bags, crossbody bags, sport bags, 
backpacks, carryalls, travelling bags, and luxury 
handbags; wallets; and luggage.

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

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

U.S.A., 25/01/2018, No. 87770284 ארה"ב, 25/01/2018, מספר 87770284

Class: 18 סוג: 18

כ"ז סיון תשע"ט - 83530/06/2019



Trade Mark No. 310100 מספר סימן

Application Date 19/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives, other than for stationery or household 
purposes; and adhesives for use in the manufacture 
of medical and veterinary products; adhesives, 
namely, emulsion acrylic, hot melt rubber, solvent 
acrylic, solvent rubber adhesives, pressure sensitive 
adhesives, structural adhesives, liquid elastomers, 
laminating adhesives and spacer adhesives for 
general commercial and industrial use conductive 
adhesives; coatings for films and labels; all included 
in class 1.

דבקים, שאינם לשימוש משרדי או לשימוש ביתי; ודבקים 
לשימוש בייצור של מוצרים רפואיים וטרינריים; דבקים, כלומר, 
תחליב אקריליק, דבק גומי חם, אקריליק הממס, דבקי גומי 
ממסים, דבקים רגישים ללחץ, דבקים מבניים, אלסטומרים 
נוזליים, דבקי למינציה ודבקי רווח לשימוש כללי, מסחרי 

ותעשייתית דבקים מוליכים; ציפויים לסרטים ותוויות; הנכללים 
כולם בסוג 1.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 5 סוג: 5

Securement products for medical and veterinary use, 
namely, adhesive tapes, adhesive films in the nature 
of tapes for binding wounds, adhesives in foam form 
for binding wounds, foam adhesive for bandages for 
skin wounds, adhesive bandages, adhesive 
dressings, and adhesive bands; Adhesives for 
medical and veterinary use, namely, adhesives for 
binding wounds; Anti-adhesion gels for use with 
wound drainage devices; disposable diaper closure 
tabs sold as an integral component of disposable 
diapers; all included in class 5.

מוצרי בטיחות לשימוש רפואי וטרינרי, כלומר, דבק, סרטי 
הדבקה לצורך איחוי פצעים, דבק בצורת קצף עבור איחוי 
פצעים, דבק קצף עבור תחבושות לפצעים בעור, תחבושות 

נדבקות, כסוים דביקים, וסרטים דביקים; דבקים לשימוש רפואי 
וטרינרי, כלומר, דבקים לאיחוי פצעים; ג'ל-מונע הדבקה 
לשימוש עם דבקים התקני ניקוז לפצעים; לשוניות לסגירת 
חיתול חד פעמי, נמכר כמו מרכיב אינטגרלי של חיתולים חד 

פעמיים; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 83630/06/2019



Class: 7 סוג: 7

Laminating machinery for industrial use; pattern 
cutting machines; printing machines for garment 
labels and tags; printing and marking machines for 
adhesive-backed labels; cutting machines for 
garment labels and tags; power operated fastening 
machines that secure layers of fabric, labels, tags, 
fasteners, tickets, cards and other marking media to 
merchandise; power operated fastening machine foot 
pedals; fastening machine needles and accessory 
parts thereof; packaging machinery and their parts; 
fastening machines that secure layers of foam and 
bedding materials in mattress manufacturing; 
imprinting machinery; power operated printing 
machines; machine products, namely, power 
operated label dispensers, labeling machines, 
applicators, and imprinters; power operated adhesive 
tape dispensing machines; power operated price 
marking machines and component parts thereof, 
namely, inkers, machines for stacking of tags, and 
machines for winding tag and label webs; power 
operated machines for the marking and stamping of 
labels and tickets; machines for making self-adhesive 
materials, namely, labels and tags; power operated 
portable labelers for applying labels on electronic 
data storage units; power operated release backing 
removal machinery that removes backing from 
adhesive labels; all included in class 7.

מכונות למינציה לשימוש תעשייתי; מכונות לחיתוך דפוס; 
מכונות דפוס להטמעת תוויות ותגים; מכונת הדפסה וסימון 
למדבקות ותגיות נדבקות; מכונות חיתוך עבור תוויות ותגיות 
לבגד; מכונה לחיזוק ממוכן של שכבות בד, מדבקות, תגים, 
מחברים, כרטיסים, כרטיסים ומדיה לסימון סחורה; דוושות 

לתפעול מכונות תפירה; מחטים למכונות תפירה ולחלקים מהן; 
אריזת מכונות וחלקים שלהם; מכונה לחיזוק מאבטחי שכבות 

של חומרי קצף ומצעים בייצור מזרן; מכונות לתיוג; מכונות דפוס 
ממוכן; חלקי מכונות, כלומר, מכשירי תווית מופעלים בכוח, 
מכונות תיוג, אפליקטורים, ומדפיסים; מכונות ממוכנות 

להדבקה; מכונות ממוכנות לסימון מחירים וחלקים ורכיבים 
עבורן, כלומר, מכלי דיו, מכונה למלאי תגיות, ומכונות לקיפול 
תגים ותוויות; מכונות מופעלות בכוח עבור סימון והטבעה של 
תוויות וכרטיסים; מכונה לייצור חומרי הדבקה עצמית, כלומר, 
תוויות ותגיות; מכונות ממוכנות לתיוג ידני כדי לתייג יחידות 

אחסון נתונים אלקטרוניות; מכונה ממוכנת לשחרור והסרת דבק 
מתגיות מודבקות; הנכללים כולם בסוג 7.                             
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Class: 9 סוג: 9

Computer peripherals, namely, printers and 
scanners; computer software for use in automating 
business transactions, tracking materials and 
controlling inventory; bar code printers; software for 
generating bar codes; electronic tags for use in 
inventory tracking and control; Radio frequency 
identification (RFID) credentials, namely, tags, inlays, 
labels, stickers and cards, and readers for radio 
frequency identification credentials; Software for 
transmission, monitoring and analysis of tracking 
information sensed from RFID credentials and 
sensors; Computer hardware and software for 
management of patient medical data and veterinary 
data; Computer hardware and software for receiving, 
transmitting, processing, storing and displaying 
medical data; Labels containing RFID tags; Paper 
labels that are electronically responsive, namely, 
labels carrying magnetically, optically, or 
electronically recorded or encoded information; 
Packaging labels and plastic packaging bags that are 
magnetically, optically, or electronically recorded or 
encoded with machine-readable information for 
identifying and tracking packages; Adhesive-backed 
plastic films, tapes and strips that incorporate RFID 
tags for use in further manufacture; Plastic flexible 
packaging film that incorporates machine-readable 
information for identifying and tracking packages sold 
to industrial and commercial manufacturers; and 
Electronically responsive plastic labels, namely, 
labels carrying magnetically, optically, or 
electronically recorded or encoded information 
Downloadable software in the nature of a mobile 
application for verifying authenticity of products, 
identifying counterfeit products, monitoring vendor 
activity, and collecting and reporting product 
information; all included in class 9.

ציוד היקפי למחשב, כלומר, מדפסות וסורקים; תוכנות מחשב 
לשימוש בעסקאות העברה אוטומטיות מעקב ושליטה על מלאי 

וחומרים; מדפסות ברקוד; תוכנה להפקה ברקודים; תגים 
אלקטרוניים לשימוש מעקב ובקרה על מלאים; זיהוי תדר רדיו 
(אר.אף.איי.די), כלומר, תגיות, שיבוצים, תוויות, מדבקות 

כרטיסים וקוראי אישורי זיהוי תדר רדיו; תוכנה לשידור, ניטור 
וניתוח של מעקב אחר מידע שנקלט מאישורי אר.אף.איי.די 

וחיישנים; חומרה ותוכנת מחשב לניהול נתונים רפואיים ונתונים 
וטרינרים; חומרה ותוכנת מחשב לקליטה, שידור, עיבוד, אחסון 
והצגת נתונים רפואיים; תוויות המכילות תגי אר.אף.איי.די; 
תוויות נייר אשר מגיבות בצורה אלקטרונית, כלומר, מדבקות 

נושאות מידע מוקלט או מקודד מגנטית, אופטית או אלקטרונית; 
תוויות אריזה ושקיות אריזה מפלסטיק בעלות מידע מוקלט 
מראש בצורה מגנטית, אופטית או אלקטרונית לזיהוי מעקב 
חבילות; סרטי פלסטיק, רצועות הדבקה ופסים נדבקים 

המשלבים תגי אר.אף.איי.די לשימוש בייצור נוסף; סרט פלסטיק 
גמיש אשר משלב מידע הניתן לקריאה במכונה לזיהוי ומעקב 
חבילות הנמכרות ליצרנים תעשייתיים ומסחריים; ותוויות 

פלסטיק בעלות תגובה אלקטרונית, כלומר, מדבקות נושאות 
מידע מוקלט או מקודד מגנטית, אופטית או אלקטרונית ; תוכנה 

להורדה בצורה של יישומים ניידים לאימות אותנטיות של 
מוצרים, זיהוי מוצרים מזויפים, ניטור פעילות ספק, ואיסוף 

ודיווח מידע על מוצרים; הנכללים כולם בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 16 סוג: 16

Label-printing machines and office label-applying 
machines; paper for packaging; cardboard; paper 
labels for commercial and industrial uses; paper tags; 
stickers supplied in sheet and roll form; bar code 
labels made of paper, cardboard, card stock, or 
paperboard for commercial, industrial and inventory 
uses; paper and adhesive security labels, namely, 
labels which encode identification information; 
computer printable badges and supplies, namely, 
self-adhesive paper name badges, security badges, 
self-adhesive paper security badge labels, card and 
card inserts for plastic holders, paper identification 
badges, paper photo identification badges and tags; 
adhesive-backed paper tabs for use in securing 
disposable diapers; inks; all included in class 16.

מכונות להדפסת תגיות הדפסה ומכונות משרדיות להחלת 
תווית; נייר אריזה; קרטון; מדבקות נייר לשימושים מסחריים 
ותעשייתיים; תגי נייר; מדבקות מסופקות בצורת גליל ובצורת 
נייר; תוויות ברקוד מנייר, קרטון, נייר קשיח, או נייר עבה 

לשימושים מסחריים, תעשייתיים ומלאי תעשייתי; נייר ודבק 
לתוויות אבטחה, כלומר, תוויות אשר מקודדות עם פרטי זיהוי; 
תגים הניתנים להדפסה ואספקה מהמחשב, דהיינו, תגי- שם 
מנייר דביק, תגי אבטחה, נייר דביק לתגי ביטחון, כרטיס 

וכרטיס נשלף למחזיקי פלסטיק, תגי זיהוי מנייר, תגים זיהוי 
מנייר עם תמונה -ותגיות; תוויות הדבקה לאחיזת החיתולים 

החד-פעמיים; דיו; הנכללים כולם בסוג 16.
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Class: 17 סוג: 17

Adhesive-backed plastic films, tapes and strips for 
use in the further manufacture of medical, hygienic 
and personal care products; formable decorative and 
printed decorative laminates formed from 
thermoformed printed film extruded on resin, abs, 
tpo, and polycarbonate backing sheets; solar and 
security window film laminates; laminates for 
decorative uses; plastic and polymeric laminates for 
commercial or industrial packaging purposes 
supplied in sheet or roll form; plastic and polymeric 
decorative adhesive laminates for exterior and 
interior of vehicle body and windows; reflective tapes 
for commercial, transportation, and industrial uses; 
reflective plastic films for commercial, transportation, 
graphic and industrial uses; glass beaded and 
prismatic retroreflective plastic film for commercial, 
transportation, graphic and industrial uses; all 
included in class 17.

סרטים, רצועות ופסים מפלסטיק, עם דבק אחורי, והמיועדים 
לשימוש בייצור של מוצרי טיפול רפואי, היגיינה וטיפוח אישית; 
ציפויים דקורטיביים ובעלי צורה הניתנת להדפסה, אשר נוצרו 
מסרט מודפס בטמפרטורה גבוהה, הנמתחים על שרף , 

מערכת למניעת החלקה, שטחונים ברכב ויריעות גיבוי מפולי - 
קרבונט; סרט מלמינציה לחלון כנגד שמש ולביטחון; ציפויי 

למינציה לשימושים דקורטיביים; ציפויים מפלסטיק ומפולימרים 
למטרות אריזה מסחריות או תעשייתיות המסופקים בצורת 

גיליון או גליל; ציפויים דביקים דקורטיביים מפלסטיק 
ומפולימריים עבור החלקים החיצוניים והפנימיים של הגוף 
הרכב והחלונות; סרטים מחזירי אור עבור מסחר, תחבורה, 
ושימושים תעשייתיים; סרטים מחזירי אור מפלסטיק עבור 

מסחר, תחבורה, גרפיקה ושימושים תעשייתיים; חרוזי זכוכית 
וגלילי מחזירי אור עבור מסחר, תחבורה, שימושים גרפיים 
ותעשייתיים; סרטים עבור שימושים בתעשייה, בכלי רכב, 

ובאלקטרוניקה; הנכללים כולם בסוג 17.
                                                                                     

                            

Class: 24 סוג: 24

Printed and unprinted cloth, woven labels and tags, 
fabric and woven labels and tags for apparel; 
textured canvas and fabric in sheet form for use with 
desk-top printers; pressure- sensitive base fabrics 
and textiles; adhesive fabrics for motor vehicle 
interiors, heat-sealable woven labels with cloth or 
fabric substrates, printed and unprinted airbag 
warning labels on sun visors and child seat warning 
labels on seatbelts; self-adhesive materials in rolls 
and sheets, namely those made from cloth, for every 
purpose namely decoration, displays, automobile 
striping, fleeting marking, safety and information 
marking; warning and tracking labels of textile, textile 
labels for permanent component marking during the 
manufacturing process, vehicle identification and 
logistics; heat-sealable textile labels and for cloth and 
fabric substrates, for interior of motor vehicles, 
namely, airbag warning textile labels to be used on 
sun visors and child seat warning textile labels to be 
used on seatbelts; textile barcode labels used to 
track parts; all included in class 24. 

בדים בעלי או חסרי הדפס, תוויות ותגיות באריגה, תוויות 
ותגיות הלבשה ארוגות; בדים הרקומים לסדין, ומיועדים 

לשימוש במכונות דפוס; בדי בסיס וטקסטיל הרגישים ללחץ; 
בדים ודבקים לפנים הרכב, תוויות הארוגות בסגר לסגירה בחום 
עם מצעי בד או בד, תוויות אזהרות מודפסות ושאינן מודפסות 

על כריות אוויר, על מגני שמש ותוויות אזהרה ,על מושב 
בטיחות לילד וחגורות בטיחות; חומרי הדבקה עצמית בגלילים 
ובגיליונות, כולל אלה העשויים בד, לכל מטרה שהיא, לרבות 
קישוט, הצגה, סימון רכבים, סימון חולף, סימון מידע ובטיחות; 
תוויות אזהרה ומעקב של טקסטיל, תוויות טקסטיל לסימון קבוע 

במהלך תהליך הייצור, זיהוי הרכב והלוגיסטיקה; מדבקות 
טקסטיל לסגירה בחום למצעי מבד ובד ואריג, לחלקי פנים של 
כלי רכב ממונעים, שהם תוויות אזהרה מטקסטיל עבור כריות 
אוויר לשימוש על מגני שמש ותוויות אזהרת מטקסטיל למושב 
בטיחות לילדים לשימוש על חגורות בטיחות; תוויות ברקוד 

מטקסטיל בשימוש כדי לעקוב אחר חלקים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .24
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ז סיון תשע"ט - 83930/06/2019



 Owners

Name: Avery Dennison Corporation

Address: 207 Goode Avenue, Glendale, California, 
91203, U.S.A.

(a corporation organized and existing under the laws of 
the United States)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the field of sensor label and 
radio frequency identification (RFID) technology and 
consumer engagement; Consulting services in the 
fields of labeling and label constructions; Consulting 
services in the fields of adhesives and adhesive 
based constructions; Consulting services in the fields 
of tapes; Consulting services in the field of adhesive 
coated medical constructions; Computer services, 
namely, providing online non-downloadable software 
for receiving and transmitting patient medical data; 
Computer services, namely, providing online non-
downloadable software for monitoring the vital signs 
of patients; and Scientific and medical research 
services, namely, the collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of 
bio-chemical information and data of patients. 
Providing a web-based system and on-line portal for 
customers to view results of investigations 
concerning authentication of products, identification 
of counterfeit products, and vendor activity; all 
included in class 42.

שרותי ייעוץ בתחום חיישני זיהוי ותדרי רדיו ותיוג 
(אר.אף.איי.די) הטכנולוגיה ומעורבות הצרכן; שרותי ייעוץ 

בתחומי קונסטרוקציות תיוג תווית; שרותי ייעוץ בתחומי דבקים 
ומבנים מבוססי דבק; שרותי ייעוץ בתחומי הדבקות; שרותי 
ייעוץ בתחום קונסטרוקציה רפואית המבוססת על ציפויי דבק; 
שירותי מחשוב, כלומר, מתן תוכנה שאינה להורדה באינטרנט 
לקבלת ושידור נתונים רפואיים של המטופל; שירותי מחשוב, 
כלומר, מתן תוכנה שאינה להורדה באינטרנט לניטור הסימנים 
החיוניים של חולים; ושירותי מחקר מדעיים ורפואיים, כלומר, 
איסוף, הכנה, קומפוזיציה, עיבוד, רכישה, וכן מתן מידע ביו 

כימי ונתונים של חולים. מתן מערכת מבוססת אינטרנט ופורטל 
אינטרנטי ללקוחות לצפות תוצאות החקירות שלהם בנוגע 
לאימות של מקוריות מוצרים, זיהוי של מוצרים מזויפים, 

ופעילות הספק; הנכללים כולם בסוג 42.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ז סיון תשע"ט - 84030/06/2019



BSupport & Security

Trade Mark No. 310104 מספר סימן

Application Date 21/10/2018 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: 42 סוג: 42

Extended technical support services for computer 
software, browsers, printers and computer 
equipment; diagnosis of hardware problems, network 
definitions, software version updates, and remote 
assistance of default solutions; Remote support for 
connecting wireless network devices, connections to 
smart TV; Remote support services, control, 
monitoring and updating of antivirus software 
purchased and installed on the client computers

שירותי תמיכה טכנית מורחבת מרחוק לתוכנות מחשב, 
דפדפנים, מדפסות וציוד מחשבים; אבחון בעיות חומרה, 

הגדרת רשתות, עדכוני גרסאות תוכנה וסיוע בפתרון תקלות 
מרחוק; תמיכה מרחוק בחיבור התקנים לרשת מחשבים 

אלחוטית, חיבורים לטלוויזיה חכמה; שחתי תמיכה מרחוק, 
בקרה, ניטור ועדכון לתוכנות אנטי וירוס שנרכשו והותקנו בפועל 
במחשבי הלקוח                                                               
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז סיון תשע"ט - 84130/06/2019



ARIIX

Trade Mark No. 310127 מספר סימן

Application Date 21/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARIIX, LLC dba ARIIX

Address: 563 West 500 South, Suite 300, Utah, Bountiful, 
84010, U.S.A.

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements, nutritional drinks for meal 
replacement, all for weight management. 

תוספי תזונה, משקאות תזונתיים לתחליף ארוחה, כולם לניהול 
משקל.                                                                 

Class: 35 סוג: 35

Retail services by direct solicitation by sales agents 
in the field of nutritional supplements and cosmetics.

שירותים קמעונאיים על ידי שכנוע ישיר על ידי סוכני מכירות 
בתחום של תוספי מזון וקוסמטיקה.                                     

          

כ"ז סיון תשע"ט - 84230/06/2019



BONVOY

Trade Mark No. 310130 מספר סימן

Application Date 21/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marriott Worldwide Corporation

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, U.S.A.

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Incentive award programs; promoting hotel, resort, 
airline, car rental, time share, travel, and vacation 
services through an incentive award program; 
organization, operation and supervision of loyalty 
programs. All included in class 35.

תכניות תמריצי פרסים; קידום מלון, מקומות נופש, חברת 
תעופה, השכרת רכב, שיתוף זמנים, נסיעות ושירותי חופשה 
דרך תוכנית תמריצי פרסים; ארגון, הפעלה ופיקוח של תכניות 

נאמנות.
הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
        

Class: 36 סוג: 36

real estate timesharing services featuring an 
incentive award program;  real estate listing, rental 
and leasing services for residential housing,  
apartments, rooms in homes, vacation homes, and 
villas featuring an incentive award program. 

בעלות משותפת בנדל"ן הכוללת מתן  פרסים כתמריצים ;   
שירותי רישום, השכרה וליסינג של נדל"ן,  אגודות דיור, דירות, 
חדרים ובתים, בתי נופש ווילות הכוללים מתן פרסים כתמריצים. 
                                                                                     

                                                              

Class: 43 סוג: 43

Hotel reservations. All included in class 43.           .43 הזמנה  מקומות בבתי במלון ; הנכללים כולם בסוג

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/04/2018, No. 074903 ג'מאייקה, 30/04/2018, מספר 074903

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 84330/06/2019



MARRIOTT BONVOY

Trade Mark No. 310131 מספר סימן

Application Date 21/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marriott Worldwide Corporation

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, U.S.A.

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Incentive award programs; promoting hotel, resort, 
airline, car rental, time share, travel, and vacation 
services through an incentive award program; 
organization, operation and supervision of loyalty 
programs. All included in class 35.

תכניות תמריצי פרסים; קידום מלון, מקומות נופש, חברת 
תעופה, השכרת רכב, שיתוף זמנים, נסיעות ושירותי חופשה 
דרך תוכנית תמריצי פרסים; ארגון, הפעלה ופיקוח של תכניות 

נאמנות.
הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
        

Class: 36 סוג: 36

real estate timesharing services featuring an 
incentive award program; real estate listing, rental 
and leasing services for residential housing, 
apartments, rooms in homes, vacation homes, and 
villas featuring an incentive award program. 

בעלות משותפת בנדל"ן הכוללת מתן פרסים כתמריצים ; 
שירותי רישום, השכרה וליסינג של נדל"ן, אגודות דיור, דירות, 
חדרים ובתים, בתי נופש ווילות הכוללים מתן פרסים כתמריצים. 
                                                                                     

                                                                  

Class: 43 סוג: 43

Hotel reservations. All included in class 43.                 
  

הזמנה מקומות בבתי במלון ; הנכללים כולם בסוג 43. 

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

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

Jamaica, 30/04/2018, No. 074902 ג'מאייקה, 30/04/2018, מספר 074902

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 84430/06/2019



EPZEETA

Trade Mark No. 310140 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alder BioPharmaceuticals, Inc.

Address: 11804 North Creek Parkway South, Bothell, 
98011, WA, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations used for the prevention, 
management and treatment of headaches, 
migraines, pain, immune and inflammatory disorders 
and diseases, and neurological disorders and 
conditions; all included in class 5.

תכשיריים רוקחיים המשמש למניעה, ניהול, וטיפול בכאבי 
ראש, מיגרנות, כאב, הפרעות ומחלות חיסוניות ודלקתיות 

והפרעות ומצבים נוירולוגים; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    

                                                  

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

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

U.S.A., 24/04/2018, No. 87/890,345 ארה"ב, 24/04/2018, מספר 87/890,345

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 84530/06/2019



ZEPTIGRA

Trade Mark No. 310144 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alder BioPharmaceuticals, Inc.

Address: 11804 North Creek Parkway South, Bothell, 
98011, WA, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations used for the prevention, 
management and treatment of headaches, 
migraines, pain, immune and inflammatory disorders 
and diseases, and neurological disorders and 
conditions; all included in class 5.

תכשיריים רוקחיים המשמש למניעה, ניהול, וטיפול בכאבי 
ראש, מיגרנות, כאב, הפרעות ומחלות חיסוניות ודלקתיות 

והפרעות ומצבים נוירולוגים; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    

                                                  

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

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

U.S.A., 24/04/2018, No. 87/890,425 ארה"ב, 24/04/2018, מספר 87/890,425

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 84630/06/2019



Trade Mark No. 310153 מספר סימן

Application Date 18/10/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software application for use in 
providing retail services and ordering services for a 
wide variety of consumer goods, including clothing, 
shoes, handbags and wallets, fashion accessories, 
including jewelry, sunglasses, headgear and belts, 
beauty and body care products, jewelry stands, 
beach and pool accessories, key chains, phone 
covers and passport covers, office supplies, printed 
materials, hair accessories and eye coverings made 
of cloth, ornaments and decorations for home and 
garden, ornaments for parties, picture frames, printed 
material and pictures, stationery, textile accessories, 
kitchen and bath utensils, storage boxes, timers; 
phone covers; timers; sunglasses; all included in 
class 9.

תוכנת יישום, הניתנת להורדה, לשימוש במתן שירותים 
קמעונאיים ושירותי הזמנות של מגוון רחב של מוצרי צריכה, 
לרבות, בגדים, נעליים, תיקים וארנקים, אביזרי אופנה, לרבות 
תכשיטים, משקפי שמש, כיסויי ראש וחגורות, מוצרי איפור 

וטיפוח הגוף, מעמדים לתכשיטים, אביזרים לחוף הים ולבריכה, 
מחזיקי מפתחות, כיסויים לטלפון, כיסויים לדרכון ותגים 

למזוודות, אביזרים למשרד, חומר מודפס, אביזרים לשיער 
וכיסויי עיניים, פרטי נוי וחפצי נוי לבית ולגן, קישוטים למסיבות, 
מסגרות לתמונות, חומר מודפס ותמונות, מכשירי כתיבה, 
אביזרי טקסטיל, כלי מטבח ואמבטיה, כלי אחסון ומראות, 
טיימרים; כיסויים לטלפון; טיימרים; משקפי שמש; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 14 סוג: 14

Jewelry other than precious metal, including 
necklaces, bracelets, rings, earrings; Jewelry stands; 
key chain; all included in class 14.

תכשיטים שאינם ממתכת יקרה לרבות שרשראות, צמידים, 
טבעות, עגילים; מעמדים לתכשיטים; מחזיקי מפתחות; 
הנכללים כולם בסוג 14.                                         

Class: 16 סוג: 16

Paper or paperboard goods, including paper or 
paperboard, printed matter, photo prints, greeting 
cards, boxes and cases of paper and / or cardboard; 
Stationery; all included in class 16.

טובין מנייר או מקרטון, לרבות קישוטי נייר, חומר מודפס, 
הדפסי תמונות, כרטיסי ברכה, קופסאות ומארזים מנייר ו/ או 
קרטון; מכשירי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                     

                                                  

Class: 18 סוג: 18

Bags; all included in class 18. תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.       

Class: 20 סוג: 20

Home and garden accessories, namely,  mirrors, 
decorative wall panels made of plastics, of wood or 
metal; racks for clothes; decorative pillows and 
inflatable pillows; plastic or wooden storage 
containers; picture frames; all included in class 20.

אביזרים לבית ולגן, דהיינו, מראות, לוחות קיר דקורטיביים 
עשויים מפלסטיק, מעץ או מתכת; מתלים לבגדים; כריות נוי 
וכריות מתנפחות; מכלי אחסון מפלסטיק או מעץ; מסגרות 

לתמונות; הנכללים כולם בסוג 20.                                       
                                                                                

Class: 21 סוג: 21

Home accessories, namely, bowls, glasses, bottles, 
vases, candlesticks, statuettes, toilet accessories, 
drinking straws, trays, jars, molds for ice cubes; all 
included in class 21.

אביזרים לבית, דהיינו, קערות, כוסות, בקבוקים, אגרטלים, 
פמוטים, פסלונים, כלי טואלט, קשיות לשתייה, מגשים, צנצנות, 
תבניות לקוביות קרח; הנכללים כולם בסוג 21.                       

                                  

Class: 24 סוג: 24

Textile accessories, namely, curtains, bedding, 
bedspreads; all included in class 24.

אביזרי טקסטיל, דהיינו, וילונות, מצעים, כיסויי מיטה; הנכללים 
כולם בסוג 24.                         

כ"ז סיון תשע"ט - 84730/06/2019



Ownersבעלים

Name: Adika Style Ltd שם: עדיקה סטייל בע"מ

Address: 3 Kremnitzsky St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' קרמניצקי 3, תל אביב, 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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes, hats and headgear; belts [clothing]; 
swimwear; lingerie; sportswear; socks and stockings; 
all included in class 25.

בגדים, נעליים, כובעים וכיסויי ראש; חגורות [ביגוד]; בגדי ים; 
הלבשה תחתונה; בגדי ספורט; גרביים וגרביונים; הנכללים 

כולם בסוג 25.               

Class: 35 סוג: 35

Retail store services; management and operation of 
stores and chain stores; online retail stores services; 
mail order catalog services; catalog services online; 
online and offline trading services; all the 
aforementioned services featuring a variety of 
consumer goods, provided via web-based software 
application, including, clothing, shoes, handbags and 
wallets, fashion accessories, including jewelry, 
sunglasses, headgear and belts, beauty and body 
care products, jewelry stands, beach and pool 
accessories, key chains, phone covers and passport 
covers, office supplies, printed materials, hair 
accessories and eye coverings made of cloth, 
ornaments and decorations for home and garden, 
ornaments for parties, picture frames, printed 
material and pictures, stationery, textile accessories, 
kitchen and bath utensils, storage boxes and mirrors, 
timers; all included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות; ניהול והפעלה של חנויות ורשת 
חנויות; שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות; שירותי קטלוג 
הזמנות בדואר; שירותי קטלוג מקוון; שירותי מסחר מקוונים 
ושאינם מקוונים; כל השירותים לעיל ניתנים באמצעות תוכנת 
יישום מבוססת על אתר אינטרנט עבור מגוון רחב של מוצרי 
צריכה, לרבות, הבגדים, נעליים, תיקים וארנקים, אביזרי 

אופנה, לרבות תכשיטים, משקפי שמש, כיסויי ראש, חגורות, 
מוצרי איפור וטיפוח הגוף, מעמדים לתכשיטים, אביזרים לחוף 
הים ולבריכה, מחזיקי מפתחות, כיסויים לטלפון, כיסויים לדרכון 

ותגים למזוודות, אביזרים למשרד, חומר מודפס, אביזרים 
לשיער וכיסויי עיניים, פרטי נוי וחפצי נוי לבית ולגן, קישוטים 
למסיבות, מסגרות לתמונות, חומר מודפס ותמונות, מכשירי 
כתיבה, אביזרי טקסטיל, כלי מטבח ואמבטיה, כלי אחסון 

ומראות, טיימרים; הנכללים כולם בסוג 35.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Providing a website featuring non-downloadable 
software for use in providing retail and ordering 
services for a wide variety of consumer goods in the 
field of clothing, handbags and wallets, fashion 
accessories, including jewelry, sunglasses, headgear 
and belts, beauty and body care products, jewelry 
stands, beach and pool accessories, key chains, 
phone covers and passport covers, office supplies, 
printed materials, hair accessories and eye coverings 
made of cloth, ornaments and decorations for home 
and garden, ornaments for parties, picture frames, 
printed material and pictures, stationery, textile 
accessories, kitchen and bath utensils, storage boxes 
and mirrors, timers; all included in class 42.

אתר אינטרנט הכולל תוכנה שאינה להורדה לשימוש במתן 
שירותים קמעונאיים ושירותי הזמנות עבור מגוון רחב של מוצרי 
צריכה כולם בתחומי הבגדים, נעליים, תיקים וארנקים, אביזרי 
אופנה, לרבות תכשיטים, משקפי שמש, כיסויי ראש, חגורות, 
מוצרי איפור וטיפוח הגוף, מעמדים לתכשיטים, אביזרים לחוף 
הים ולבריכה, מחזיקי מפתחות, כיסויים לטלפון, כיסויים לדרכון 

ותגים למזוודות, אביזרים למשרד, חומר מודפס, אביזרים 
לשיער וכיסויי עיניים, פרטי נוי וחפצי נוי לבית ולגן, קישוטים 
למסיבות, מסגרות לתמונות, חומר מודפס ותמונות, מכשירי 
כתיבה, אביזרי טקסטיל, כלי מטבח ואמבטיה, כלי אחסון 

ומראות, טיימרים; הנכללים כולם בסוג 42.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 84830/06/2019



OFFSET

Trade Mark No. 310154 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAMASHBIR LAZARCHAN DEPARTMENT 
STORES LTD

שם: המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ

Address: Hatzoran 1 St., Legal Department, Netanya, 
4250601, Israel

כתובת : רח' הצורן 1, המחלקה המשפטית, נתניה, 4250601, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: (Bar Kochva St.23 (V Tower, Bnei Barak, 
5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז סיון תשע"ט - 84930/06/2019



HALILIT

Trade Mark No. 310161 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1448338 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Halilit P. Grinshpon and Sons, Ltd. שם: חלילית פ. גרינשפון ובניו בע"מ 

Address: Razif Halia Hashnia 8, HaShaon Square, TEL 
AVIV - YAFO
, 68129, Israel

כתובת : רציף העליה השניה 8, כיכר השעון, תל אביב, 68129, 
ישראל

חברה פרטית

Name: Halilit export 1974 Ltd שם: חלילית יצוא 1974 בע"מ

Address: 17 Hamifal St., Or Yehuda, 6022117, Israel כתובת : המפעל 17, אור יהודה, 6022117, 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: 15 סוג: 15

Musical instruments (except recorder); all included in 
class 15.

כלי נגינה (למעט חלילית); הנכללים כולם בסוג 15.                 
                    

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings (except recorder); all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים(למעט חלילית); הנכללים כולם בסוג 28.     
                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 85030/06/2019



Trade Mark No. 310183 מספר סימן

Application Date 24/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.S.Kaskad Ltd שם: אמ.אס.קסקד בע"מ

Address: פארק תעשיות יצהר האודם 4 עד הלום, Ashdod, 
Israel

כתובת : פארק תעשיות יצהר האודם 4 עד הלום, ת.ד. 3632, 
אשדוד, 7898800, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; oils  all included in class 29.  חלב ומוצרי חלב;; הנכללים כולם בסוג 29.                           
      

כ"ז סיון תשע"ט - 85130/06/2019



DAPHNE FARM MADE

Trade Mark No. 310191 מספר סימן

Application Date 24/10/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daphna Matilda Shavit שם: דפנה מטילדה שביט 

Address: Shaked  2 st., Kefar Shemaryahu, Israel כתובת : השקד 2, כפר שמריהו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Dov Zuzovsky, Adv.

Address: 17 Levontin Street, Tel Aviv, 6511206, Israel

שם: גיא דב זוזובסקי, עו"ד

כתובת : רח' לבונטין 17, תל אביב, 6511206, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations and toiletry, cosmetic creams, 
perfumery, oils, essential oils, soaps, toothpastes, 
cosmetic preparations base on plant extracts all 
included in class 3

תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים, קרמים קוסמטיים, בשמים, 
שמנים, שמנים אתריים, סבונים, משחות שיניים, תכשירי 

קוסמטיקה על בסיס מיצוי מימי צמחים הנכללים כולם בסוג 3.   
                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 85230/06/2019



Trade Mark No. 310326 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shanghai Junhsue Education & Technology 
Co., LTD

Address: F 17, Yu An building, No. 738, Dongfang Road, 
Shanghai, Pudong District, People's Republic of China

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 קומה 5, רח' הרצל 91, ראשון לציון, 
7526201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
advertising; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; sales 
promotion for others; marketing; 
personnel management consultancy; systemization 
of information into computer databases; book-
keeping; organization of fashion shows for 
promotional purposes.

ארגון תערוכות למטרות מסחר או פרסום; ניהול ירידים 
מסחריים לצרכי פרסום; פרסום; ניהול מסחרי להסדרת רישוי 
של שירותים וטובין עבור אחרים; קידום מכירות עבור אחרים; 
שיווק; ייעוץ לניהול אישי; עיבוד מידע לבסיסי הנתונים של 

מחשב; ניהול ספרי חשבונות; תצוגות אופנה למטרות פרסומיות 
[ארגון -].                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 41 סוג: 41

Teaching; Training; education information; 
entertainment services; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of in-person educational forums; 
publication of books; production of radio and 
television programmes; conducting fitness classes.

הוראה; מתן הכשרה; מידע חינוכי; שירותי בידור; ארגון 
תערוכות למטרות תרבות או חינוך; ארגון וניהול ועידות; ארגון 
וניהול של פורומים חינוכיים אישיים; הוצאה לאור של ספרים; 
הפקת תוכניות לרדיו ולטלוויזיה; ניהול שיעורי כושר.               
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 85330/06/2019



Trade Mark No. 310389 מספר סימן

Application Date 31/10/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

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.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 85430/06/2019



DYMISTA

Trade Mark No. 310569 מספר סימן

Application Date 05/11/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meda AB

Address: Pipers Vag 2A, BOX 906, SE-170 09 Solna, 
Sweden

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

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of Allergies; all included in class 5

תכשירי רוקחות ווטרינריה  לטיפול באלרגיות; הנכללים כולם 
בסוג 5.

                                                                     

Class: 10 סוג: 10

Medical device, apparatus and instruments to be 
used in the treatment  of Allergies; all included in 
class 10

מכשור, כלים והתקנים רפואיים המיועדים לטיפול באלרגיות; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                    

                  

כ"ז סיון תשע"ט - 85530/06/2019



Trade Mark No. 310704 מספר סימן

Application Date 26/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1433209 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INDUCTIVE AUTOMATION, LLC

Address: 90 Blue Ravine, FOLSOM CA 95630, U.S.A.

(California, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for computer system and 
application development, deployment and 
management, in the field of automatic control 
systems.

כ"ז סיון תשע"ט - 85630/06/2019



Trade Mark No. 310770 מספר סימן

Application Date 11/11/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: dark olive-green, light olive-green, blue-
turquoise 

הסימן מוגבל לצבעים ירוק זית כהה, ירוק זית בהיר 
ותכלת-טורקיז הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: GANE SHORASHIM GROUP LTD שם: קבוצת גני שורשים בע"מ

Address: Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raji Aweis

Address: Jabotinsky 7, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: ראג'י עוייס

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education. חינוך.         

כ"ז סיון תשע"ט - 85730/06/2019



Trade Mark No. 310790 מספר סימן

Application Date 12/11/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1471587 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BIO KOR METICS LTD. שם: ביו קור-מטיקס בע"מ

Address: 58 Ammal, Petach Tikva, 4951358, Israel כתובת : עמל 58, פתח תקוה, 4951358, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard & Co., Adv.

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

שם: ערן ברד ושות',  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, skincare and beauty products.                 .מוצרי קוסמטיקה, טיפוח העור ויופי

כ"ז סיון תשע"ט - 85830/06/2019



Trade Mark No. 310895 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434155 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ACCURATE MEDICAL THERAPEUTICS LTD

Address: 19 Eli Hurvitz St., 7608802 REHOVOT, Israel

(Israël Société de droit israélien)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Microcatheters.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/04/2018, No. 4444319 צרפת, 09/04/2018, מספר 4444319

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 85930/06/2019



Trade Mark No. 310896 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Viskase Companies, Inc.

Address: 333 East Butterfield Road, Suite 400, Lombard 
IL 60148, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Food wrapping plastic film, sheets and bags; plastic 
film, sheets and bags used as packaging for food; 
plastic film, sheets and bags for wrapping and 
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)

U.S.A., 13/06/2018, No. 87960744 ארה"ב, 13/06/2018, מספר 87960744

Class: 16 סוג: 16

כ"ז סיון תשע"ט - 86030/06/2019



Trade Mark No. 310902 מספר סימן

Application Date 01/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAVANTI TYRES LIMITED

Address: OAK HOUSE, WOODLANDS PARK,ASHTON 
ROAD, NEWTON-LE-WILLOWS, MERSEYSIDE WA12 
0HF, United Kingdom

(England and Wales - United Kingdom Limited Company)

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/05/2018, No. 017894133 האיחוד האירופי, 01/05/2018, מספר 017894133

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

כ"ז סיון תשע"ט - 86130/06/2019



Trade Mark No. 310905 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO., 
LTD.

Address: Rm. 3001, Vanke's Day Central Plaza, Dragon 
Avenue, Longgang, Shenzhen, People's Republic of 
China

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Personnel recruitment; advertising; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; providing business 
information via a web site; marketing; import-export 
agency services; sales promotion for others; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses].

כ"ז סיון תשע"ט - 86230/06/2019



Trade Mark No. 310908 מספר סימן

Application Date 15/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alain De Vreese

Address: Stationsstraat 120, B-9880 Aalter, Belgium

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; adhesive printed labels; books; 
bookbindings; book covers; bookbinding material; 
photographic albums; photograph mounts; 
photograph stands; photographs [printed]; pen 
stands; holders for notepads; holders for adhesive 
tapes; decorators' paintbrushes; silk canvas [painters' 
article]; arts and crafts paint kits; desk sets; holders 
for desk accessories; desk organisers; finger-stalls 
[office requisites]; manuals for instructional purposes; 
teaching materials [except apparatus]; packaging 
materials.

Class: 18 סוג: 18

Book bags; travelling sets [leatherware]; leather 
purses; leather pouches; imitation leather; travel 
luggage; travelling sets; umbrellas and parasols; 
walking staffs; saddlery, whips and apparel for 
animals.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; hats.

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

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

European Union, 19/02/2018, No. 017838368 האיחוד האירופי, 19/02/2018, מספר 017838368

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 86330/06/2019



Trade Mark No. 310909 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434252 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Printing ink; colorants; dyes; turmeric [colorant]; 
colorants for beverages; food dyes; colorants for 
beer; ink for skin-dressing.

Class: 3 סוג: 3

Stain removers; badian essence; essential oils; cake 
flavourings [essential oils]; perfumery; aromatics 
[essential oils]; flavourings for beverages [essential 
oils]; food flavourings [essential oils]; oils for 
perfumes and scents; heliotropine.

Class: 5 סוג: 5

Plant extracts for pharmaceutical purposes; herbal 
extracts for medical purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; nutritional supplements; linseed oil 
dietary supplements; wheat germ dietary 
supplements; dietary supplements for animals; 
protein supplements for animals.

Class: 30 סוג: 30

Natural sweeteners; sugar; sugar confectionery; 
molasses for food; seasonings; condiments; turmeric; 
spices; food flavourings, other than essential oils; 
flavourings, other than essential oils, for beverages.

כ"ז סיון תשע"ט - 86430/06/2019



 Owners

Name: CHENGUANG BIOTECH GROUP CO., LTD.

Address: No.1 Chenguang Road, Quzhou County, Hebei 
Province, People's Republic of China

(THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Limited 
Company)

כ"ז סיון תשע"ט - 86530/06/2019



Trade Mark No. 310913 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wenzhou Dengke Electronics  CO., LTD.

Address: No. 2 Baocheng Road,Xianyan Industrial 
District, Ouhai, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of 
China

(CHINA Co., LTD)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco pipes; ashtrays for smokers; pipe racks for 
tobacco pipes; cigarette filters; pipe cleaners for 
tobacco pipes; cigarette paper; snuff boxes; snuff; 
lighters for smokers; cigarette cases; pocket 
machines for rolling cigarettes.

כ"ז סיון תשע"ט - 86630/06/2019



Trade Mark No. 310915 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434314 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen CAINUO Technology Co., LTD

Address: Floor 3, Building C,Anfeng Industrial Zone, 
Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Air pumps [vehicle accessories]; non-skid devices for 
vehicle tires; valves for vehicle tires; safety seats for 
children, for vehicles; upholstery for vehicles; anti-
glare devices for vehicles; vehicle covers [shaped]; 
caps for vehicle fuel tanks; security harness for 
vehicle seats; covers for vehicle steering wheels; 
trailer hitches for vehicles; luggage carriers for 
vehicles; head-rests for vehicle seats; windshield 
wipers; anti-theft devices for vehicles; reversing 
alarms for vehicles; vehicle running boards; hub 
caps; rearview mirrors; brake pads for automobiles; 
anti-skid chains; seat covers for vehicles; luggage 
nets for vehicles.

כ"ז סיון תשע"ט - 86730/06/2019



Trade Mark No. 310917 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434343 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG ETEK  ELECTRICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Address: No.288, Wei 17th Road, Yueqing Economic 
Development Zone, Yueqing City, Zhejiang Province, 
People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Switches, electric; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; voltage stabilizing power 
supply; distribution boxes [electricity]; light dimmers 
[regulators], electric; low-voltage power supply; 
electric door bells; high and low voltage switch 
plates.

כ"ז סיון תשע"ט - 86830/06/2019



Trade Mark No. 310920 מספר סימן

Application Date 28/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434382 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inductive Automation,LLC

Address: 90 Blue Ravine, Folsom CA 95630, U.S.A.

(California, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Developing and updating computer software for 
computer system and application development, 
deployment and management, in the field of 
automatic control 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., 30/05/2018, No. 87941341 ארה"ב, 30/05/2018, מספר 87941341

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 86930/06/2019



Trade Mark No. 310929 מספר סימן

Application Date 03/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434452 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ulvi Keskin

Address: Eisenbahnstr. 78, 67227 Frankenthal, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires.

כ"ז סיון תשע"ט - 87030/06/2019



Trade Mark No. 310930 מספר סימן

Application Date 23/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434461 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHELTER JAPAN Co., Ltd.

Address: 141-1, Nagatsuru-cho,Higashi-ku, Hamamatsu-
shi, Shizuoka 435-0031, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Buildings of metal; metal materials for building and 
construction.

Class: 37 סוג: 37

Construction; construction consultancy; maintenance 
of building equipment; installation, maintenance and 
repair of fire and security alarms; repair or 
maintenance of air-conditioning apparatus; repair or 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments; repair or maintenance of water purifying 
apparatus.

כ"ז סיון תשע"ט - 87130/06/2019



Trade Mark No. 310931 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Aohong Chemical Co., Ltd.

Address: Room 210-12, Level Two,#1218, Waima Road, 
Huangpu, Shanghai, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Refrigerants; gas purifying preparations; filtering 
materials [chemical preparations]; preparations for 
preventing the tarnishing of lenses; radiator flushing 
chemicals; preparations for preventing the tarnishing 
of glass; anti-tarnishing chemicals for windows.

כ"ז סיון תשע"ט - 87230/06/2019



Trade Mark No. 310933 מספר סימן

Application Date 31/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ACCUD CO., LTD

Address: 2nd Building, ,223 Songshan Road,, Suzhou 
New District, Jiangsu Province, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measures; surveying instruments; teaching 
apparatus; measuring apparatus; gauges; counters; 
surveying apparatus and instruments; optical 
apparatus and instruments; microscopes; objectives 
[lenses] [optics].

כ"ז סיון תשע"ט - 87330/06/2019



Trade Mark No. 310935 מספר סימן

Application Date 02/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beijing V-great International Trade Co., Ltd.

Address: B-B315, Shuangyi Business Building, #11 
Yingfeng Street, Yanshan, Fangshan District, Beijing, 
People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China Limited 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective masks; bullet-proof clothing; bulletproof 
plate; bulletproof helmet.

כ"ז סיון תשע"ט - 87430/06/2019



Trade Mark No. 310936 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434524 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TransAct Technologies Incorporated

Address: Suite 3B,,2319 Whitney Avenue, Hamden CT 
06518, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer printers for labels used in the food and 
beverage industries; computer terminals for 
information distribution and electronic transmission of 
data used in the food and beverage industries; 
computer hardware and software for receiving, 
processing, transmitting and displaying data in the 
food and beverage industries; and inventory 
management system comprising a computer, multiple 
image display screen, multiple input devices and one 
or more printers, for use in the food and beverage 
industries.

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

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

U.S.A., 04/04/2018, No. 87862895 ארה"ב, 04/04/2018, מספר 87862895

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 87530/06/2019



Trade Mark No. 310939 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434546 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG SANOU MACHINERY LIMITED 
COMPANY

Address: Yongchang Road,Technology Industry Park, 
Luqiao, Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Drill chuck; milling machines; trimming machines; 
holding devices for machine tools; drill chucks [parts 
of machines]; regulators [parts of machines]; chucks 
[parts of machines].

כ"ז סיון תשע"ט - 87630/06/2019



Trade Mark No. 310940 מספר סימן

Application Date 30/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cinema-format LED displays; Cinema-format LED 
screens; software for image processing, including 
post-treatment and conversion for cinema-format 
LED screens.

Class: 41 סוג: 41

Presentation of alternative multimedia content and 
films on LED screens in theaters, other public 
venues, conference rooms and auditoriums.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/01/2018, No. 717574 שוויץ, 29/01/2018, מספר 717574

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 87730/06/2019



Trade Mark No. 310941 מספר סימן

Application Date 29/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434567 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; alginates for 
the food industry; alginates for industrial purposes; 
crotonic aldehyde; ammonium aldehyde; aldehydes; 
americium; amyl acetate; ammonia [volatile alkali] for 
industrial purposes; anhydrous ammonia; ammonia; 
acetic anhydride; anhydrides; anti-knock substances 
for internal combustion engines; disincrustants; 
antioxidants for use in the manufacture of cosmetics; 
antioxidants for use in the manufacture of food 
supplements; antioxidants for use in the manufacture 
of pharmaceuticals; antioxidants for use in 
manufacture; antistatic preparations, other than for 
household purposes; antifreeze; size for use in the 
textile industry; argon; lead arsenate; astatine; 
aluminium acetate; lime acetate; lead acetate; 
acetate of cellulose, unprocessed; acetates 
[chemicals]; acetylene; acetone; oenological 
bactericides [chemical preparations for use in wine 
making]; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making 
varnish; barium; barytes; albumin [animal or 
vegetable, raw material]; animal albumen [raw 
material]; iodised albumen; malt albumen; benzene; 
benzol; bentonite; berkelium; bicarbonate of soda for 
chemical purposes; potassium dioxalate; bichromate 
of potassium; bichromate of soda; bauxite; bromine 
for chemical purposes; albumenized paper; baryta 
paper; diazo paper; blueprint paper; test paper, 
chemical; self-toning paper [photography]; nitrate 
paper; sensitized paper; photometric paper; borax; 
grafting wax for trees; agglutinants for concrete; gas 
purifying preparations; polish removing substances; 
preparations for the separation of greases; 
substances for preventing runs in stockings; water-
softening preparations; limestone hardening 
substances; tanning substances; adhesives for 
industrial purposes; surface-active chemical agents; 
foundry binding substances; concrete-aeration 
chemicals; leather-dressing chemicals; chemicals for 
the manufacture of paints; chemicals for the 

כ"ז סיון תשע"ט - 87830/06/2019



manufacture of pigments; starch-liquifying chemicals 
[ungluing agents]; flower preservatives; seed 
preserving substances; viscose; bismuth; bismuth 
subnitrate for chemical purposes; vitamins for the 
food industry; vitamins for use in the manufacture of 
cosmetics; vitamins for use in the manufacture of 
food supplements; vitamins for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; witherite; distilled 
water; seawater for industrial purposes; acidulated 
water for recharging accumulators; heavy water; 
hydrogen; seaweeds [fertilizers]; gadolinium; getters 
[chemically active substances]; protective gases for 
welding; solidified gases for industrial purposes; 
basic gallate of bismuth; gallium; gambier; helium; 
electrophoresis gels; genes of seeds for agricultural 
production; hydrazine; aluminium hydrate; hydrates; 
hyposulfites; ceramic glazings; glycol; expanded clay 
for hydroponic plant growing [substrate]; kaolin; 
alumina; glycerides; glycerine for industrial purposes; 
glucose for the food industry; glucose for industrial 
purposes; glucosides; gluten for the food industry; 
gluten for industrial purposes; holmium; hormones for 
hastening the ripening of fruit; peat pots for 
horticulture; graphite for industrial purposes; guano; 
humus; dextrin [size]; detergents for use in 
manufacturing processes; defoliants; diastase for 
industrial purposes; kieselgur; manganese dioxide; 
titanium dioxide for industrial purposes; zirconia; oil 
dispersants; petroleum dispersants; dispersions of 
plastics; dysprosium; bichloride of tin; detergent 
additives to gasoline [petrol]; ceramic compositions 
for sintering [granules and powders]; additives, 
chemical, to drilling muds; additives, chemical, to 
insecticides; chemical additives for oils; additives, 
chemical, to motor fuel; additives, chemical, to 
fungicides; dolomite for industrial purposes; tan-
wood; europium; gelatine for photographic purposes; 
gelatine for industrial purposes; auxiliary fluids for 
use with abrasives; fluids for hydraulic circuits; liquids 
for removing sulfates from accumulators; power 
steering fluid; brake fluid; magnetic fluid for industrial 
purposes; transmission fluid; tree cavity fillers 
[forestry]; glaziers' putty; moderating materials for 
nuclear reactors; diatomaceous earth; fuller's earth 
for use in the textile industry; lime chloride; isotopes 
for industrial purposes; iodine for industrial purposes; 
iodine for chemical purposes; aluminium iodide; 
alkaline iodides for industrial purposes; ion 
exchangers [chemicals]; ytterbium; yttrium; casein for 
the food industry; casein for industrial purposes; 
kainite; potassium; californium; calomel [mercurous 
chloride]; gum arabic for industrial purposes; tartar, 
other than for pharmaceutical purposes; camphor, for 
industrial purposes; calcium carbide; silicon carbide 
[raw material]; carbide; lime carbonate; magnesium 
carbonate; carbonates; cement [metallurgy]; lutetium 
[cassiopium]; catalysts; biochemical catalysts; 
catechu; caustics for industrial purposes; alum; 
ammonia alum; aluminium alum; chrome alum; 
quebracho for industrial purposes; ketones; 
cinematographic films, sensitized but not exposed; 
oxygen; nitric acid; anthranilic acid; benzoic acid; 
boric acid for industrial purposes; tartaric acid; 
tungstic acid; gallic acid for the manufacture of ink; 
gallotannic acid; glutamic acid for industrial purposes; 
tannic acid; iodic acid; phenol for industrial purposes; 
citric acid for industrial purposes; lactic acid; formic 

כ"ז סיון תשע"ט - 87930/06/2019



acid; persulfuric acid; oleic acid; picric acid; pyrogallic 
acid; salicylic acid; sebacic acid; sulfuric acid; 
sulfurous acid; spirits of salt; stearic acid; carbonic 
acid; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; phosphoric 
acid; hydrofluoric acid; cholic acid; chromic acid; 
oxalic acid; acids; benzene-based acids; fatty acids; 
mineral acids; arsenious acid; adhesives for 
billposting; leather glues; adhesives for wall tiles; 
adhesives for wallpaper; glue for industrial purposes; 
cement for mending broken articles; gums 
[adhesives] for industrial purposes; birdlime; 
isinglass, other than for stationery, household or 
alimentary purposes; starch paste [adhesive], other 
than for stationery or household purposes; stem 
cells, other than for medical or veterinary purposes; 
collagen for industrial purposes; collodion; compost; 
beer preserving agents; preservatives for use in the 
pharmaceutical industry; mangrove bark for industrial 
purposes; tan; starch for industrial purposes; silicon; 
creosote for chemical purposes; krypton; xenon; 
xylene; xylol; biological tissue cultures, other than for 
medical or veterinary purposes; curium; lactose [raw 
material]; lactose for the food industry; lactose for 
industrial purposes; lanthanum; dry ice [carbon 
dioxide]; lecithin [raw material]; lecithin for the food 
industry; lecithin for industrial purposes; lithium; 
magnesite; manganate; oils for tanning leather; oils 
for currying leather; oils for preparing leather in the 
course of manufacture; oils for the preservation of 
food; transmission oil; carbolineum for the protection 
of plants; paper pulp; wood pulp; grafting mastic for 
trees; mastic for leather; cement for pneumatic tires 
[tyres]; oil cement [putty]; synthetic materials for 
absorbing oil; brazing preparations; ceramic 
materials in particulate form, for use as filtering 
media; filtering materials [unprocessed plastics]; 
filtering materials [mineral substances]; filtering 
materials [vegetable substances]; filtering materials 
[chemical preparations]; blue vitriol; metalloids; 
alkaline-earth metals; alkaline metals; methane; 
methyl benzene; methyl benzol; flour for industrial 
purposes; tapioca flour for industrial purposes; potato 
flour for industrial purposes; soap [metallic] for 
industrial purposes; arsenic; emollients for industrial 
purposes; animal manure; sodium; hypochlorite of 
soda; naphthalene; sal ammoniac; toxic gas 
neutralizers; neodymium; neon; neptunium; 
ammonium nitrate; uranium nitrate; nitrates; 
combusting preparations [chemical additives to motor 
fuel]; nitrous oxide; baryta; uranium oxide; oxalates; 
lithia [lithium oxide]; lead oxide; antimony oxide; 
chromium oxide; cobalt oxide for industrial purposes; 
mercuric oxide; olivine [silicate mineral]; gallnuts; 
purification preparations; wine finings; textile-
brightening chemicals; beer-clarifying and preserving 
agents; must-fining preparations; reducing agents for 
use in photography; bases [chemical preparations]; 
wax-bleaching chemicals; fat-bleaching chemicals; 
organic digestate [fertilizer]; pectin for the food 
industry; pectin for industrial purposes; pectin 
[photography]; perborate of soda; humus top 
dressing; percarbonates; hydrogen peroxide for 
industrial purposes; persulfates; perchlorates; 
foundry sand; plastisols; ferrotype plates 
[photography]; plasticizers; plastics, unprocessed; X-
ray films, sensitized but not exposed; plutonium; 
chemical coatings for ophthalmic lenses; polonium; 
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potash; potash water; soil for growing; 
praseodymium; rubber preservatives; masonry 
preservatives, except paints and oils; brickwork 
preservatives, except paints and oils; cement 
preservatives, except paints and oils; preservatives 
for tiles, except paints and oils; bacteriological 
preparations for acetification; vulcanising 
preparations; renovating preparations for phonograph 
records; currying preparations for leather; currying 
preparations for skins; galvanizing preparations; 
metal hardening preparations; fixing baths 
[photography]; opacifiers for glass; opacifiers for 
enamel; separating and unsticking [ungluing] 
preparations; metal annealing preparations; metal 
tempering preparations; preparations for preventing 
the tarnishing of lenses; preparations for preventing 
the tarnishing of glass; cement-waterproofing 
chemicals, except paints; plant growth regulating 
preparations; wallpaper removing preparations; anti-
boil preparations for engine coolants; fulling 
preparations for use in the textile industry; descaling 
preparations, other than for household purposes; 
fertilizing preparations; flashlight preparations; 
finishing preparations for use in the manufacture of 
steel; sizing preparations; animal carbon 
preparations; preparations of microorganisms, other 
than for medical and veterinary use; corrosive 
preparations; cryogenic preparations; dehydrating 
preparations for industrial purposes; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
degumming preparations; oil-bleaching chemicals; 
bleaching preparations [decolorants] for industrial 
purposes; meat tenderizers for industrial purposes; 
preparations for stimulating cooking for industrial 
purposes; anti-incrustants; preparations of trace 
elements for plants; moistening [wetting] preparations 
for use in the textile industry; moistening [wetting] 
preparations for use in dyeing; moistening [wetting] 
preparations for use in bleaching; enzyme 
preparations for the food industry; enzyme 
preparations for industrial purposes; filtering 
preparations for the beverages industry; vine disease 
preventing chemicals; chemical preparations to 
prevent mildew; chemical preparations for protection 
against wheat blight [smut]; chemical condensation 
preparations; chemical preparations for smoking 
meat; chemical preparations for facilitating the 
alloying of metals; engine-decarbonising chemicals; 
fulling preparations; fuel-saving preparations; coal 
saving preparations; damp-proofing chemicals, 
except paints, for masonry; anti-sprouting 
preparations for vegetables; preparations of the 
distillation of wood alcohol; chemical substances for 
preserving foodstuffs; benzene derivatives; cellulose 
derivatives [chemicals]; promethium; protactinium; 
protein [raw material]; proteins for the food industry; 
proteins for use in the manufacture of food 
supplements; proteins for use in manufacture; 
mordants for metals; radium for scientific purposes; 
radon; solvents for varnishes; anti-frothing solutions 
for accumulators; drilling muds; galvanizing baths; 
solutions for cyanotyping; silver salt solutions for 
silvering; toning baths [photography]; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; rhenium; 
mercury; rubidium; carbon black for industrial 
purposes; soot for industrial or agricultural purposes; 
lamp black for industrial purposes; samarium; 
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saccharin; selenium; saltpeter; sulfur; carbon 
disulfide; silicates; aluminium silicate; silicones; 
scandium; topsoil; foundry molding [moulding] 
preparations; potting soil; acrylic resins, 
unprocessed; polymer resins, unprocessed; synthetic 
resins, unprocessed; epoxy resins, unprocessed; 
soda ash; calcined soda; caustic soda for industrial 
purposes; barium compounds; fluorspar compounds; 
salts [fertilizers]; salts [chemical preparations]; 
ammoniacal salts; ammonium salts; salts of precious 
metals for industrial purposes; salts for galvanic cells; 
salt for preserving, other than for foodstuffs; salts for 
coloring [colouring] metal; salts for industrial 
purposes; iron salts; gold salts; iodised salts; calcium 
salts; sodium salts [chemical compounds]; salt, raw; 
salts from rare earth metals; mercury salts; toning 
salts [photography]; chrome salts; chromic salts; salts 
of alkaline metals; rock salt; mold-release 
preparations; fire extinguishing compositions; 
compositions for the manufacture of phonograph 
records; compositions for the manufacture of 
technical ceramics; compositions for repairing inner 
tubes of tires [tyres]; compositions for repairing tires 
[tyres]; acid proof chemical compositions; glutinous 
tree-grafting preparations; adhesive preparations for 
surgical bandages; fireproofing preparations; 
compositions for threading; sauce for preparing 
tobacco; amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; 
sal ammoniac spirits; ethyl alcohol; alcohol; 
adjuvants, other than for medical or veterinary 
purposes; cement for footwear; concrete 
preservatives, except paints and oils; water glass 
[soluble glass]; strontium; substrates for soil-free 
growing [agriculture]; barium sulfate; sulfates; 
antimony sulfide; sulfides; benzoic sulfimide; sulfonic 
acids; sumac for use in tanning; superphosphates 
[fertilizers]; antimony; thallium; talc [magnesium 
silicate]; tannin; cream of tartar for the food industry; 
cream of tartar for industrial purposes; cream of tartar 
for chemical purposes; tellurium; terbium; 
tetrachlorides; carbon tetrachloride; acetylene 
tetrachloride; technetium; thiocarbanilide; titanite; 
sensitized cloth for photography; blueprint cloth; 
toluene; fuel for atomic piles; thorium; peat [fertilizer]; 
gum tragacanth for industrial purposes; thulium; 
carbonic hydrates; carbon; activated carbon; carbon 
for filters; animal charcoal; animal carbon; bone 
charcoal; blood charcoal; fertilizers; nitrogenous 
fertilizers; fish meal fertilizers; wood vinegar 
[pyroligneous acid]; uranium; chemical intensifiers for 
paper; chemical intensifiers for rubber; vulcanisation 
accelerators; enzymes for the food industry; enzymes 
for industrial purposes; ferments for chemical 
purposes; milk ferments for the food industry; milk 
ferments for industrial purposes; milk ferments for 
chemical purposes; fermium; ferrocyanides; fixing 
solutions [photography]; flavonoids for industrial 
purposes [phenolic compounds]; flocculants; 
soldering fluxes; brazing fluxes; formic aldehyde for 
chemical purposes; phosphatides; phosphates 
[fertilizers]; phosphorus; photographic paper; 
photosensitive plates; sensitized photographic plates; 
sensitized films, unexposed; photographic 
developers; photographic sensitizers; chemical 
preparations for use in photography; photographic 
emulsions; francium; fluorine; chemicals for use in 
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides 
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and parasiticides; glass-frosting chemicals; leather-
renovating chemicals; glass-staining chemicals; 
enamel-staining chemicals; oil-separating chemicals; 
water-purifying chemicals; oil-purifying chemicals; 
welding chemicals; condensation-preventing 
chemicals; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; anti-tarnishing chemicals for windows; 
leather-waterproofing chemicals; textile-
waterproofing chemicals; chemicals, except 
pigments, for the manufacture of enamel; radiator 
flushing chemicals; leather-impregnating chemicals; 
textile-impregnating chemicals; horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; agricultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
soil conditioning preparations; chimney cleaners, 
chemical; industrial chemicals; color- [colour-] 
brightening chemicals for industrial purposes; 
refrigerants; coolants for vehicle engines; chlorine; 
chlorates; hydrochlorates; aluminium chloride; 
magnesium chloride; chlorides; palladium chloride; 
chromates; flowers of sulfur for chemical purposes; 
caesium; cellulose; cerium; cyanides [prussiates]; 
calcium cyanamide [fertilizer]; cymene; loam; slag 
[fertilizers]; size for finishing and priming; fillers for 
automobile bodies; spinel [oxide mineral]; alkalies; 
caustic alkali; tea extracts for the food industry; tea 
extracts for use in the manufacture of cosmetics; tea 
extracts for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; radioactive elements for scientific 
purposes; rare earths; fissionable chemical elements; 
emulsifiers; erbium; ethane; methyl ether; sulfuric 
ether; ethyl ether; glycol ether; ethers; esters; 
cellulose ethers for industrial purposes; cellulose 
esters for industrial purposes.
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Class: 4 סוג: 4

Petroleum; motor spirit; industrial gasoline; montan 
wax; paraffin wax; coal gas; liquefied petroleum gas; 
liquefied petroleum gases to be used for domestic 
and industrial purposes and in motor vehicles; 
liquefied natural gas; alcohol and mixed alcohol fuel; 
solid fuels; wood pellets for heating [fuel]; pellets of 
compressed fiber manufactured from a plant crop to 
be used as fuel; fuel pellets; methylated spirits for 
fuel [denaturated fuel alcohols]; cutting oil for 
industrial metal working; lighter fluid; mazut; 
automotive engine oils; hardened oils [hydrogenated 
oils for industrial use]; mold releasing oils; leather-
preserving oils and greases; mineral oil for use in the 
manufacture of paint; mineral oil for use in the 
manufacture of metal cutting fluids; industrial oil for 
batteries; all-purpose penetrating oil; lubricating oil 
for motor vehicle engines; lubricating oils and 
greases; automotive lubricants; lubricants for aircraft 
engines; motor vehicle lubricants; lubricants for 
industrial machinery; graphite lubricants; industrial 
lubricants; all-purpose lubricants; crude oil; heavy 
oils; petroleum, raw or refined; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; non-chemical 
additives for gasoline; non-chemical additives for oils 
and fuels; non-chemical additives for fuels; non-
chemical additives for fuels, lubricants and greases; 
propane gas; propane gas sold in cylinders for use in 
torches; flux oil for use as an ingredient in asphalt; 
firelighters for grills; automotive greases; drilling 
lubricants; grease for machines; lubricating grease 
for vehicles; general purpose greases; petroleum-
based dust suppressing compositions; granular 
absorbent oil-based composition for absorbing spills 
from floors; dust laying and absorbing compositions 
for use on unpaved roads; dust binding compositions; 
dust wetting compositions; petroleum-based dust 
absorbing compositions; wood chips for smoking and 
flavoring foods; wood chips for use as fuel; fuels, 
including motor spirit, and illuminants; gaseous fuels; 
liquid fuels; aviation fuel; biodiesel fuel; fuel for motor 
vehicles; chafing dish fuel; lamp fuel; fuel for aircraft; 
fuel for aircraft and ships; fuel for lighters; fuel for 
ships; heating oil; fuels derived from crude oil; 
hydrocarbon fuels; mineral spirits for use as 
accelerants; electrical energy.

Class: 37 סוג: 37

Asphalting; drilling of deep oil or gas wells; drilling of 
wells; drilling for crude oil; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; 
renovation of clothing; retreading of tires [tyres]; 
vulcanization of tires [tyres] [repair]; building sealing; 
linen ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat 
exterminating; pumping crude oil; refilling of toner 
cartridges; vehicle battery charging; knife sharpening; 
building insulating; repair information; construction 
information; bricklaying; riveting; construction 
consultancy; varnishing; re-tinning; scaffolding; road 
paving; window cleaning; vehicle washing; building 
construction supervision; tuning of musical 
instruments; upholstering; rustproofing; anti-rust 
treatment for vehicles; sanding; pumicing; strong-
room maintenance and repair; maintenance of 
vehicles and machines; vehicle maintenance; 
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maintenance, servicing and repair of vehicles; paper 
hanging; painting or repair of signs; cleaning of 
buildings [exterior surface]; recharging of batteries 
and accumulators; oil pumping and extraction; 
vehicle polishing; automobile polishing; vehicle 
breakdown repair services; rental of bulldozers; rental 
of drainage pumps; rental of dish drying machines; 
rental of road sweeping machines; rental of cleaning 
machines; rental of cranes [construction equipment]; 
rental of dish washing machines; rental of laundry 
washing machines; rental of construction equipment; 
rental of excavators; laying of cable; masonry; roofing 
services; painting, interior and exterior; carpentry 
services; drilling and pumping of oil; underwater 
repair; plastering; quarrying services; repair of 
security locks; umbrella repair; parasol repair; motor 
vehicle maintenance and repair; burner maintenance 
and repair; film projector repair and maintenance; 
repair and maintenance of airplane motors and 
engines; airplane maintenance and repair; safe 
maintenance and repair; clock and watch repair; 
repair of power lines; pump repair; upholstery repair; 
shoe repair; clothing repair; photographic apparatus 
repair; furniture restoration; restoration of musical 
instruments; restoration of works of art; vehicle 
lubrication [greasing]; demolition of buildings; 
warehouse construction and repair; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; sterilization of 
medical instruments; washing; washing of linen; pier 
breakwater building; pipeline construction and 
maintenance; underwater construction; harbour 
construction; factory construction; construction of 
structures for the production of crude oil; construction 
of structures for the transportation of crude oil; 
construction of structures for the storage of crude oil; 
building of fair stalls and shops; construction; 
shipbuilding; cleaning of automobiles; cleaning of 
buildings [interior]; street cleaning; vermin 
exterminating, other than for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry; fuel station services; 
automatic fuel station services; garage services for 
automobile repair; automobile undercoating services; 
tire balancing; pest control services, other than for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; 
hydraulic fracturing services; oil extraction services; 
computer and telephone battery recharge services; 
recharging services for electric vehicles; oil pumping 
services; artificial snow-making services; car 
cleaning; laundering; installation of doors and 
windows; irrigation devices installation and repair; 
elevator installation and repair; heating equipment 
installation and repair; burglar alarm installation and 
repair; furnace installation and repair; telephone 
installation and repair; installation and repair of air-
conditioning apparatus; fire alarm installation and 
repair; freezing equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair; kitchen 
equipment installation; installation, construction, 
maintenance, servicing and repair of energy and 
power generating apparatus, equipment and 
installations; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; machinery installation, 
maintenance and repair; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
swimming-pool maintenance; furniture maintenance; 
chimney sweeping; automobile cleaning and 
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT

Address: Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST PETERSBURG, 
Russian Federation

(RU Public Joint Stock Company)

washing; boiler cleaning and repair; cleaning of 
clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper 
cleaning; leather care, cleaning and repair; fur care, 
cleaning and repair.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/12/2017, No. 2017751178 רוסיה, 01/12/2017, מספר 2017751178

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 310943 מספר סימן

Application Date 11/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434571 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments; photographic 
apparatus and instruments; optical apparatus and 
instruments; measuring apparatus and instruments; 
checking (supervision) apparatus and instruments; 
teaching apparatus and instruments; sound recording 
apparatus; sound transmitting apparatus; sound 
reproduction apparatus; image recording apparatus; 
image transmission apparatus; image reproduction 
apparatus; digital recording media; calculating 
machines; data processing equipment; computers; 
electronic tablets; smartphones; game software; 
software (recorded programs); computer peripheral 
devices; detectors; virtual reality helmets; diagnostic 
apparatus not for medical use.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management and organization 
consultancy; employment agency services; 
computerized file management service; online 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on all communication media; 
company audits (commercial analyses); conducting 
of tests to assess professional and personal skills 
and competencies using selection software based on 
psychometric tests, serious games and evaluation of 
professional and personal competencies with an 
algorithm for calculating the correspondence to 
trades, persons and companies.

Class: 41 סוג: 41

Education; training; information relating to education; 
organization and conducting of colloquiums; 
organization and conducting of conferences; 
organization and conducting of congresses; game 
services provided on-line from a computer network; 
electronic publication of books and journals online; 
training in psychometric and psychological 
assessment techniques; training in techniques for 
recruiting and identifying the potential of personnel 
with selection software based on psychometric tests, 
serious games and evaluation of professional and 
personal skills with an algorithm for calculating the 
correspondence to trades, persons and companies.
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 Owners

Name: AssessFirst

Address: 20 rue du Sentier, F-75002 Paris, France

(France SAS)

Class: 42 סוג: 42

Technical evaluations concerning design (engineers' 
services); scientific research; technical research; 
software design; software development; research 
and development of new products for others; 
software development (design); software installation; 
software maintenance; updating of software; software 
rental; computer system analysis; computer system 
design; digitization of documents; software as a 
service (SaaS); cloud computing; information 
technology (IT) consultancy; electronic data storage; 
hosting of a job website, namely a website for 
publishing job advertisements and curricula vitae and 
a market place for putting candidates and recruiters 
in contact with each other with selection software on 
the basis of psychometric tests, serious games and 
evaluation of professional and personal skills with an 
algorithm for calculating the correspondence to 
trades, persons and companies.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services.
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Trade Mark No. 310944 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434572 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Medium blue and light blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of two stylized figures 
shaking hands, one of which is medium blue and the 
other light blue.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Electronic data storage; cloud computing services; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption 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)

Jamaica, 07/03/2018, No. 74537 ג'מאייקה, 07/03/2018, מספר 74537

Class: 42 סוג: 42

Electronic data storage; cloud computing services; 
computer security and data security consultancy; data 
encryption services
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Trade Mark No. 310946 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434584 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: P.B. ART FRANCHISE, INC.

Address: 3223 Lake Ave, Suite 15c, Wilmette IL 60091, 
U.S.A.

(Florida, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hair removal services in the nature of facial and body 
threading.
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Trade Mark No. 310948 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434623 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHANG LEI

Address: No.175 Xiangao Village,Jiangkou Street, 
Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; hats; knitwear [clothing]; clothing for children; 
bibs, not of paper; gloves [clothing]; layettes 
[clothing]; hosiery; scarfs; clothing.
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Trade Mark No. 310949 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0590285 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALTERNATIVE CLASSICS SAS

Address: 3 rue d'Edimbourg, F-75008 Paris, France

(France Société par actions simplifiée )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, leather articles; 
bags; trunks [luggage]; suitcases; umbrellas, 
parasols; walking sticks.
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Trade Mark No. 310955 מספר סימן

Application Date 12/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1278704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Infineon Technologies Americas Corp.

Address: 101 N. Sepulveda Blvd., El Segundo CA 90245, 
U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic components in the nature of 
semiconductors, integrated circuits and transistors; 
semiconductor chips; chip carriers, namely, 
semiconductor chip housings.
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Trade Mark No. 310958 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1285565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REBELLION TIMEPIECES SA

Address: Chemin du Bief 4, CH-1027 Lonay, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products; precious stones; precious 
metals and their alloys; pearls (jewelry); cuff links; tie 
clips; rings (jewelry); bracelets (jewelry); earrings; 
necklaces (jewelry); broaches (jewelry); charms; key 
rings of precious metal; works of art of precious 
metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious 
metal; timepieces and chronometric instruments; 
watches; chronometers; wall clocks; small clocks; 
watch straps; cases or presentation cases for 
timepieces.

כ"ז סיון תשע"ט - 89430/06/2019



Trade Mark No. 310961 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1363772 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KontrolFreek, LLC

Address: 2020 Howell Mill Road, Suite C-119, Atlanta GA 
30030, U.S.A.

(Alabama, United States Ltd liability company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Player-operated electronic video game controller 
accessories, namely, video game controller hand 
grips, and video game controller joystick, thumbstick, 
and control-pad extensions; protective carrying cases 
and storage cases adapted for player-operated 
electronic video game controller accessories, namely, 
video game controller joystick, thumbstick, and 
control-pad extensions; and films known as skins for 
covering and protecting player-operated electronic 
game playing apparatus, namely, player-operated 
electronic video game controllers for electronic video 
game machines; video game controller cords, 
namely, electric cords and electronic cables.

כ"ז סיון תשע"ט - 89530/06/2019



Trade Mark No. 310962 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1363830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Address: Havlíčkova 605, CZ-280 02 Kolín, Czech 
Republic

(Czech Republic Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, products for 
the protection of plants.

Class: 5 סוג: 5

Fumigation preparations for medical purposes, 
vermin destroying preparations.

Class: 35 סוג: 35

Mediation of business activity for the products 
mentioned in classes 1 and 5.

כ"ז סיון תשע"ט - 89630/06/2019



Trade Mark No. 310963 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1371897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for the treatment of oncology related symptoms.

כ"ז סיון תשע"ט - 89730/06/2019



Trade Mark No. 310966 מספר סימן

Application Date 25/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1389966 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: bioMerieux Inc.

Address: 100 Rodolphe Street, Durham NC 27712, 
U.S.A.

(Missouri, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Diagnostic preparations for scientific or research use; 
diagnostic reagents for scientific or research use.

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for medical and veterinary 
use; diagnostic reagents for medical and veterinary 
use; diagnostic reagents for clinical or medical 
laboratory use.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for the extraction 
and analysis of nucleic acids from biological samples 
for use in the molecular diagnostic field; medical 
apparatus and instruments used for nucleic acid 
extraction; medical apparatus and instruments for the 
extraction and analysis of nucleic acids from 
biological samples for diagnostic use.

כ"ז סיון תשע"ט - 89830/06/2019



Trade Mark No. 310967 מספר סימן

Application Date 18/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1391063 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mojofit, LLC

Address: 3365 Sheridan Street, Hollywood FL 33021, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Sandals.

כ"ז סיון תשע"ט - 89930/06/2019



Trade Mark No. 310968 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1414454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lučební závody Draslovka a.s.

Address: Havlíčkova 605, CZ-280 02 Kolín, Czech 
Republic

(Czech republic joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for use in agriculture, 
preparations for the protection of plants.

Class: 5 סוג: 5

Fumigation preparations for medical purposes, 
preparations for destroying insects.

Class: 35 סוג: 35

Business intermediary services in the field of goods 
mentioned in classes 1 and 5.

כ"ז סיון תשע"ט - 90030/06/2019



3DLITE

Trade Mark No. 311008 מספר סימן

Application Date 20/11/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1458003 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: DAN PAL שם: דן פל

Address: Dan, 12245, Mobile Post Upper Galilee, Israel כתובת : דן, 12245, ד.נ. גליל עליון, 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: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); structural panels 
(not of metal) for construction use; non-metallic 
structural walls, roofing, flooring, partitioning and 
ceiling panels for construction use; non-metallic 
transportable buildings; parts and fittings for the 
aforementioned goods; all included in class 19.

חומרי בנין (שאינם מתכתיים); פנלים מבניים (שאינם ממתכת) 
המשמשים בבנייה; פנלי קיר, תקרה, רצפה, מחיצה וחיפוי 
מבניים שאינם מתכתיים המשמשים בבניה; מבנים ניידים 

שאינם מתכתיים; חלקים ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 19.                                                     
                                                                                    

              

כ"ז סיון תשע"ט - 90130/06/2019



Trade Mark No. 311023 מספר סימן

Application Date 21/11/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: eichut labels ltd שם: תוויות איכות בע"מ 

Address: hahistadrut Ave 210, Haifa, Haifa, Haifa, Israel כתובת : שדרות ההסתדרות 210, מפרץ חיפה, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hala Khair; Adv.

Address: 18 Lohamei Hageta'ot, Nahariya, Israel

שם: הלא ח'יר, עו"ד

כתובת : לוחמי הגטאות 18, נהריה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.         
                

כ"ז סיון תשע"ט - 90230/06/2019



Trade Mark No. 311084 מספר סימן

Application Date 01/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434637 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOOSE CREATIVE PTY LTD

Address: 29 Grange Rd, CHELTENHAM VIC 3192, 
Australia

(Victoria Pty Ltd)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 30 HaArbaa Street, Tel Aviv, 6473926, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' הארבעה 30, מגדל דרומי, תל אביב, 6473926, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Beads for making jewellery; bracelets, namely, 
jewellery; charms for jewellery; costume jewellery; 
craft kits for jewellery construction; decorative 
articles, namely, trinkets or jewellery for personal 
use; imitation jewellery; imitation jewellery 
ornaments; jewellery; jewellery articles; jewellery 
cases, namely, caskets or boxes; jewellery chain; 
jewellery coated with precious metal alloys; jewellery 
coated with precious metals; jewellery made of 
plastics; jewellery made of precious metals; jewellery 
made of precious stones; jewellery made of semi-
precious materials; necklaces, namely, jewellery; 
rings, namely, jewellery; wrist bands, namely, charity 
jewellery; watches; horological instruments; 
chronometric instruments; clocks; precious stones; 
semi-precious stones; key rings with fobs or trinkets 
attached.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/04/2018, No. 1918182 אוסטרליה, 05/04/2018, מספר 1918182

Class: 14 סוג: 14

כ"ז סיון תשע"ט - 90330/06/2019



Trade Mark No. 311089 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434687 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN LONGBO WATCHES  INDUSTRY 
CO., LTD.

Address: fifth floor, Building B, Chenglong Qiukou 
Industrial Park,Xixiang 107 Natio, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Platinum [metal]; boxes of precious metal; bracelets 
[jewelry]; clocks; wristwatches; clocks and watches; 
watch chains; clock cases; watches; watch cases.

כ"ז סיון תשע"ט - 90430/06/2019



Trade Mark No. 311090 מספר סימן

Application Date 21/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434720 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAINT-GOBAIN WEBER

Address: rue de Brie, F-77170 Servon, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Packing, stopping and insulating materials; materials 
for heat insulation, particularly reinforcing fabrics; 
materials for sound insulation; insulating material, 
plates, panels, bands and materials; sealant 
compounds for joints; grouting coatings; sealing 
membranes and strips; adhesive bands not for 
medical, stationery or household use; insulating 
paints; polyurethane foam; insulating foam for 
building and construction; sealing compounds; 
caulking sealants; adhesive jointing sealants.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials; building mortars; 
concrete; cement; lime; coatings (building materials); 
aggregates; asphalt, bitumen, bituminous 
preparations for building.

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

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

France, 29/03/2018, No. 4441726 צרפת, 29/03/2018, מספר 4441726

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

כ"ז סיון תשע"ט - 90530/06/2019



Trade Mark No. 311091 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434733 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FAST IP, LLC

Address: 319 RIVER ROAD, ALPINE UT 84004, U.S.A.

(Utah, United States LTD Liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, excluding those for cycling purposes.

כ"ז סיון תשע"ט - 90630/06/2019



Trade Mark No. 311092 מספר סימן

Application Date 27/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434744 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in coating medical instruments 
[other than pharmaceuticals]; chemicals for use in 
coating dental instruments [other than 
pharmaceuticals]; chemicals for use in coating 
veterinary instruments [other than pharmaceuticals]; 
chemicals for use in coating surgical instruments 
[other than pharmaceuticals].

Class: 10 סוג: 10

Intravascular appliances for the removing of thrombi; 
instruments for the treatment of aneurysms; implants 
for the treatment of aneurysms; stents; drug-coated 
stents; catheters, in particular for neurovascular 
applications; aspiration catheters; guiding catheters; 
medical guide wires; instruments for the implanting 
and explanting of implants; apparatus for the 
diagnosis of cerebrovascular diseases; balloon 
catheters, including drug-coated balloon catheters; 
receptacles for receiving surgical instruments; 
biocompatible coated stents; surgical implants made 
of artificial materials; balloon angioplasty inflation 
instruments; medical occlusion devices; flow 
diverters; medical devices for the treatment of 
vasospasm; medical implants; percutaneous 
insertion kits; medical apparatus and instruments.

Class: 40 סוג: 40

Treatment and coating of metal surfaces; treatment 
and coating of plastic surfaces; coating of medical 
devices; heat treatment of medical devices; 
application of coatings on metals and plastics.

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

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

Germany, 17/04/2018, No. 30 2018 104 317 גרמניה, 17/04/2018, מספר 317 104 2018 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 10 סוג: 10

Class: 40 סוג: 40

כ"ז סיון תשע"ט - 90730/06/2019



 Owners

Name: Phenox GmbH

Address: Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, 
Germany

(Germany Limited Liability Company (GmbH))

כ"ז סיון תשע"ט - 90830/06/2019



Trade Mark No. 311094 מספר סימן

Application Date 26/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434769 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AllerGenis LLC

Address: 2801 Sterling Drive, Hatfield PA 19440, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic kits consisting primarily of reagents and 
peptides for assessment and management of 
immune response disorders.

Class: 42 סוג: 42

Research and development services in the field of 
diagnostic testing of immune response disorders.

Class: 44 סוג: 44

Providing diagnostic testing services for the 
assessment and management of immune response 
disorders.

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

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

U.S.A., 26/03/2018, No. 87850242 ארה"ב, 26/03/2018, מספר 87850242

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 90930/06/2019



Trade Mark No. 311096 מספר סימן

Application Date 21/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434782 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Tyto Athene, LLC

Address: 510 SPRING STREET, SUITE 200, HERNDON 
VA 20170, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hardware, namely computer hardware and 
peripherals and computer software for command and 
control of communications, data analysis and 
dissemination of information in the fields of mobile 
data centers and mobile communications centers.

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

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

U.S.A., 22/03/2018, No. 87845440 ארה"ב, 22/03/2018, מספר 87845440

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 91030/06/2019



Trade Mark No. 311100 מספר סימן

Application Date 06/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434868 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Werner Freyberg   Chemische Fabrik 
Delitia Nachf. Verwaltungsgesellschaft  mbH

Address: Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 
Laudenbach, Germany

(DE Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in agriculture, horticulture, 
industry, forestry and preserving and protecting 
products during storage; chemicals for the protection 
of plants (other than fungicides, weedkillers, 
herbicides, insecticides, parasiticides).

Class: 5 סוג: 5

Pest control preparations and articles; pesticides, 
rodenticides, molluscicides, rabbicides, leporicides, 
fungicides, insecticides, herbicides, biocides, 
biocides for use on turf or grass (preparations for 
pest and weed control); weedkillers; preparations for 
destroying vermin, insects, parasites, animal and 
plant pests; preparations for pest control; chemical 
preparations for pesticidal purposes; animal 
repellents; insect repellents; worm, insect and animal 
repellents for use on turf and grass; pest control 
products for the protection of plants; fumigation 
preparations for controlling stock pests, material 
pests, hygiene pests, rats, rabbits, moles, voles; 
chemical preparations for 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)

Germany, 01/02/2018, No. 30 2018 002 459 גרמניה, 01/02/2018, מספר 459 002 2018 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 91130/06/2019



Trade Mark No. 311101 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434870 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FAN HONG BIN

Address: Room 2407, Huaxia Mansion, No. 81, 
Zhongshan Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 
Province, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing for gymnastics; dancing dresses; 
gymnastic shoes; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; neckties; belts [clothing].

כ"ז סיון תשע"ט - 91230/06/2019



Trade Mark No. 311103 מספר סימן

Application Date 02/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434884 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Trusteeship; insurance underwriting; financial 
management; real estate management; real estate 
services relating to the sale, purchase and leasing of 
real estate; brokerage; lending against security; art 
appraisal; surety services; charitable fund raising.

Class: 37 סוג: 37

Knife sharpening; installation and repair medical 
equipment; clock and watch repair; spraying services; 
elevator installation and repair; rental of drainage 
pumps; building construction supervision; machinery 
installation, maintenance and repair; airplane 
maintenance and repair; shipbuilding; retreading of 
tires [tyres]; furniture maintenance; disinfecting; 
pump repair; restoration of works of art; hand tool 
repair; installation and repair recreational sports 
facilities; fire alarm installation and repair; telephone 
installation and repair; shoe repair; commercial 
housing construction; mining extraction; heating 
equipment installation and repair; interference 
suppression in electrical apparatus; photographic 
apparatus repair; repair of power lines; upholstery 
repair; motor vehicle maintenance and repair; strong-
room maintenance and repair; umbrella repair; 
swimming-pool maintenance; jewelry repair; 
restoration of musical instruments; artificial snow-
making services.

כ"ז סיון תשע"ט - 91330/06/2019



Conditions/Disclaimers

The English translation of Chinese character “wan” is 
“myriad”; The English translation of Chinese 
character “ke” is “section, field”; Combination of the 
two Chinese characters has no meaning in English.

 Owners

Name: CHINA VANKE CO., LTD.

Address: Vanke Center, No. 33 Huanmei Road, 
Dameisha, Yantian District, Shenzhen, Guangdong 
Province, People's Republic of China

(P.R. CHINA Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 91430/06/2019



Trade Mark No. 311105 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434900 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 Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Smartphones; tablet computers; operating software 
for portable telecommunications apparatus and 
digital electronic products; voice recognition software; 
computer application software for smartphones and 
tablet computers, namely, software used to operate 
voice recognition systems; computer application 
software for smartphones and tablet computers, 
namely, software for use in providing a remote 
control and automation of lights, thermostats, audio, 
video, security systems, and other electronic devices 
and systems in a home; computer application 
software for smartphones and tablet computers, 
namely, software for accessing, searching, browsing, 
displaying, reading, recommending and organizing 
information related to time, news, current weather 
and forecasts, current events, recipes and 
entertainment; computer application software for 
smartphones and tablet computers, namely, software 
for scheduling appointments, reminders, and events 
on an electronic calendar.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/03/2018, No. 4020180033938 דרום קוריאה, 15/03/2018, מספר 4020180033938

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 91530/06/2019



Trade Mark No. 311106 מספר סימן

Application Date 20/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Monsieur Jérôme OLOA BILOA

Address: 12 rue Pierre Auguste Renoir, F-28110 Lucé, 
France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; perfumes; eaux de toilette; eaux 
de parfum; eaux de cologne; air freshening products; 
essential oils; air freshener preparations; soaps; 
perfumed soaps; shampoos; shower gels; bath gels; 
deodorants for personal use; perfumed body lotions 
and milks; perfumed body creams.

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

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

France, 23/03/2018, No. 4439954 צרפת, 23/03/2018, מספר 4439954

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 91630/06/2019



Trade Mark No. 311107 מספר סימן

Application Date 09/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434920 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZOZO, Inc.

Address: 2-6-1, Nakase,Mihama-Ku, Chiba-Shi, Chiba 
261-7116, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software application for mobiles phones, tablets and 
computers to allow users to access an online retail 
store of clothing and fashion accessories; connected 
body scanning apparatus to determine the size of 
clothing; wearable body scanning apparatus for the 
conception of tailor-made clothing; dressmakers' 
measures.

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

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

Japan, 01/06/2018, No. 2018-073256 יפן, 01/06/2018, מספר 2018-073256

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 91730/06/2019



Trade Mark No. 311108 מספר סימן

Application Date 27/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

Address: Via Cesare della Chiesa, 150, I-41126 
MODENA, Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles and their parts; electric apparatus 
for locomotion by land; electric apparatus for 
locomotion by air; electric apparatus for locomotion 
by water; motors, electric, for electric land vehicles; 
electric mini-cars; electric motorbikes; electric 
motorcycles; electric motor scooters; electric cars; 
electric bicycles; electric quadricycles; water electric 
vehicles; electric boats and ships; electric water 
scooters; electric snow mobiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/06/2018, No. 302018000021907 איטליה, 22/06/2018, מספר 302018000021907

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 91830/06/2019



Trade Mark No. 311109 מספר סימן

Application Date 28/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434929 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Semtech Corporation

Address: 200 Flynn Road, Camarillo CA 93012, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications in the nature of 
white papers and technical documents that provide 
information about specifications and standards for 
communications protocols and system architecture 
for low power wide area networks; downloadable 
electronic publications in the nature of white papers 
and technical documents that provide information 
about wireless battery-powered devices and 
networks of wireless battery-powered devices.

כ"ז סיון תשע"ט - 91930/06/2019



Trade Mark No. 311111 מספר סימן

Application Date 23/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tiqets Holding B.V.

Address: James Wattstraat 100, 4e verdieping, NL-1097 
DM Amsterdam, Netherlands

(Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing information concerning education, 
entertainment services and cultural activities; 
reservation of tickets and entry passes; booking of 
tickets and entry passes; ticket reservation and 
booking services for touristic, cultural, amusement 
and/or leasure events, activities, tours, concerts 
and/or shows.

כ"ז סיון תשע"ט - 92030/06/2019



Trade Mark No. 311113 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434951 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used in contactless transactions 
with retailers, merchants, and vendors and to 
process mobile payments; computer software for 
storing, transmitting, processing, facilitating, verifying, 
and authenticating credit and debit card information 
and transaction and payment information; computer 
software for ensuring the security of contactless 
transactions with retailers, merchants and vendors, 
mobile payments, and of credit and debit card 
information; data privacy protection 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)

Jamaica, 07/03/2018, No. 74537 ג'מאייקה, 07/03/2018, מספר 74537

Class: 9 סוג: 9

Computer software used in contactless transactions 
with retailers, merchants, and vendors and to process 
mobile payments; computer software for storing, 
transmitting, processing, facilitating, verifying, and 
authenticating credit and debit card information and 
transaction and payment information; computer 
software for ensuring the security of contactless 
transactions with retailers, merchants and vendors, 
mobile payments, and of credit and debit card 
information; data privacy protection computer 
software

כ"ז סיון תשע"ט - 92130/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Medium blue and light blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of two stylized figures 
shaking hands, one of which is medium blue and the 
other light blue.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 92230/06/2019



Trade Mark No. 311115 מספר סימן

Application Date 27/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434975 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Rental of pile drivers; rental of rams [machines]; 
rental of pile extractors; rental of earth augers; rental 
of construction machines and apparatus; repair or 
maintenance of pile drivers; repair or maintenance of 
rams [machines]; repair or maintenance of pile 
extractors; repair or maintenance of earth augers; 
repair or maintenance of construction machines and 
apparatus; repair or maintenance of cranes; repair or 
maintenance of conveyors [machines]; repair or 
maintenance of loading and unloading machines and 
apparatus; repair or maintenance of rock drills 
[machines]; repair or maintenance of mine borers; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus; consultancy services relating to 
construction; rental of rock drills [machines]; rental of 
mine borers; rental of mining machines and 
apparatus; general building construction works; 
construction and maintenance services relating to 
civil engineering; dredging; scaffolding construction; 
construction services in the nature of earthworks; 
construction services using concrete; road paving; 
repair or maintenance of mechanical parking 
systems; repair or maintenance of mechanical 
bicycle parking systems; repair or maintenance of 
mechanical parking systems for two-wheeled motor 
vehicles; demolition of civil engineering structures.

כ"ז סיון תשע"ט - 92330/06/2019



 Owners

Name: GIKEN LTD.

Address: 3948-1, Nunoshida, Kochi-City, Kochi Pref. 781-
5195, Japan

(Japan Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 92430/06/2019



Trade Mark No. 311116 מספר סימן

Application Date 25/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434987 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "GLOBAL STEM CELL ARRAY" 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: New York Stem Cell Foundation, Inc.

Address: 619 W. 54th Street, FL 3, New York NY 10019, 
U.S.A.

(New York, United States Non-profit corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automated laboratory equipment for generating stem 
cell lines and producing arrays of stem cells; 
computer software for use in collecting, storing, 
analyzing and reporting the biological information of 
stem cells.

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

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

U.S.A., 13/04/2018, No. 87876276 ארה"ב, 13/04/2018, מספר 87876276

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 92530/06/2019



Trade Mark No. 311119 מספר סימן

Application Date 23/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435027 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; alginates for 
the food industry; alginates for industrial purposes; 
crotonic aldehyde; ammonium aldehyde; aldehydes; 
americium; amyl acetate; ammonia [volatile alkali] for 
industrial purposes; anhydrous ammonia; ammonia; 
acetic anhydride; anhydrides; anti-knock substances 
for internal combustion engines; disincrustants; 
antioxidants for use in the manufacture of cosmetics; 
antioxidants for use in the manufacture of food 
supplements; antioxidants for use in the manufacture 
of pharmaceuticals; antioxidants for use in 
manufacture; antistatic preparations, other than for 
household purposes; antifreeze; size for use in the 
textile industry; argon; lead arsenate; astatine; 
aluminium acetate; lime acetate; lead acetate; 
acetate of cellulose, unprocessed; acetates 
[chemicals]; acetylene; acetone; oenological 
bactericides [chemical preparations for use in wine 
making]; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making 
varnish; barium; barytes; albumin [animal or 
vegetable, raw material]; animal albumen [raw 
material]; iodised albumen; malt albumen; benzene; 
benzol; bentonite; berkelium; bicarbonate of soda for 
chemical purposes; potassium dioxalate; bichromate 
of potassium; bichromate of soda; bauxite; bromine 
for chemical purposes; albumenized paper; baryta 
paper; diazo paper; blueprint paper; test paper, 
chemical; self-toning paper [photography]; nitrate 
paper; sensitized paper; photometric paper; borax; 
grafting wax for trees; agglutinants for concrete; gas 
purifying preparations; polish removing substances; 
preparations for the separation of greases; 
substances for preventing runs in stockings; water-
softening preparations; limestone hardening 
substances; tanning substances; adhesives for 
industrial purposes; surface-active chemical agents; 
foundry binding substances; concrete-aeration 
chemicals; leather-dressing chemicals; chemicals for 
the manufacture of paints; chemicals for the 

כ"ז סיון תשע"ט - 92630/06/2019



manufacture of pigments; starch-liquifying chemicals 
[ungluing agents]; flower preservatives; seed 
preserving substances; viscose; bismuth; bismuth 
subnitrate for chemical purposes; vitamins for the 
food industry; vitamins for use in the manufacture of 
cosmetics; vitamins for use in the manufacture of 
food supplements; vitamins for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; witherite; distilled 
water; seawater for industrial purposes; acidulated 
water for recharging accumulators; heavy water; 
hydrogen; seaweeds [fertilizers]; gadolinium; getters 
[chemically active substances]; protective gases for 
welding; solidified gases for industrial purposes; 
basic gallate of bismuth; gallium; gambier; helium; 
electrophoresis gels; genes of seeds for agricultural 
production; hydrazine; aluminium hydrate; hydrates; 
hyposulfites; ceramic glazings; glycol; expanded clay 
for hydroponic plant growing [substrate]; kaolin; 
alumina; glycerides; glycerine for industrial purposes; 
glucose for the food industry; glucose for industrial 
purposes; glucosides; gluten for the food industry; 
gluten for industrial purposes; holmium; hormones for 
hastening the ripening of fruit; peat pots for 
horticulture; graphite for industrial purposes; guano; 
humus; dextrin [size]; detergents for use in 
manufacturing processes; defoliants; diastase for 
industrial purposes; kieselgur; manganese dioxide; 
titanium dioxide for industrial purposes; zirconia; oil 
dispersants; petroleum dispersants; dispersions of 
plastics; dysprosium; bichloride of tin; detergent 
additives to gasoline [petrol]; ceramic compositions 
for sintering [granules and powders]; additives, 
chemical, to drilling muds; additives, chemical, to 
insecticides; chemical additives for oils; additives, 
chemical, to motor fuel; additives, chemical, to 
fungicides; dolomite for industrial purposes; tan-
wood; europium; gelatine for photographic purposes; 
gelatine for industrial purposes; auxiliary fluids for 
use with abrasives; fluids for hydraulic circuits; liquids 
for removing sulfates from accumulators; power 
steering fluid; brake fluid; magnetic fluid for industrial 
purposes; transmission fluid; tree cavity fillers 
[forestry]; glaziers' putty; moderating materials for 
nuclear reactors; diatomaceous earth; fuller's earth 
for use in the textile industry; lime chloride; isotopes 
for industrial purposes; iodine for industrial purposes; 
iodine for chemical purposes; aluminium iodide; 
alkaline iodides for industrial purposes; ion 
exchangers [chemicals]; ytterbium; yttrium; casein for 
the food industry; casein for industrial purposes; 
kainite; potassium; californium; calomel [mercurous 
chloride]; gum arabic for industrial purposes; tartar, 
other than for pharmaceutical purposes; camphor, for 
industrial purposes; calcium carbide; silicon carbide 
[raw material]; carbide; lime carbonate; magnesium 
carbonate; carbonates; cement [metallurgy]; lutetium 
[cassiopium]; catalysts; biochemical catalysts; 
catechu; caustics for industrial purposes; alum; 
ammonia alum; aluminium alum; chrome alum; 
quebracho for industrial purposes; ketones; 
cinematographic films, sensitized but not exposed; 
oxygen; nitric acid; anthranilic acid; benzoic acid; 
boric acid for industrial purposes; tartaric acid; 
tungstic acid; gallic acid for the manufacture of ink; 
gallotannic acid; glutamic acid for industrial purposes; 
tannic acid; iodic acid; phenol for industrial purposes; 
citric acid for industrial purposes; lactic acid; formic 

כ"ז סיון תשע"ט - 92730/06/2019



acid; persulfuric acid; oleic acid; picric acid; pyrogallic 
acid; salicylic acid; sebacic acid; sulfuric acid; 
sulfurous acid; spirits of salt; stearic acid; carbonic 
acid; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; phosphoric 
acid; hydrofluoric acid; cholic acid; chromic acid; 
oxalic acid; acids; benzene-based acids; fatty acids; 
mineral acids; arsenious acid; adhesives for 
billposting; leather glues; adhesives for wall tiles; 
adhesives for wallpaper; glue for industrial purposes; 
cement for mending broken articles; gums 
[adhesives] for industrial purposes; birdlime; 
isinglass, other than for stationery, household or 
alimentary purposes; starch paste [adhesive], other 
than for stationery or household purposes; stem 
cells, other than for medical or veterinary purposes; 
collagen for industrial purposes; collodion; compost; 
plastics, unprocessed; beer preserving agents; 
preservatives for use in the pharmaceutical industry; 
mangrove bark for industrial purposes; tan; starch for 
industrial purposes; silicon; creosote for chemical 
purposes; krypton; xenon; xylene; xylol; biological 
tissue cultures, other than for medical or veterinary 
purposes; curium; lactose [raw material]; lactose for 
the food industry; lactose for industrial purposes; 
lanthanum; dry ice [carbon dioxide]; lecithin [raw 
material]; lecithin for the food industry; lecithin for 
industrial purposes; lithium; magnesite; manganate; 
oils for tanning leather; oils for currying leather; oils 
for preparing leather in the course of manufacture; 
oils for the preservation of food; transmission oil; 
carbolineum for the protection of plants; paper pulp; 
wood pulp; grafting mastic for trees; mastic for 
leather; cement for pneumatic tires [tyres]; oil cement 
[putty]; synthetic materials for absorbing oil; brazing 
preparations; ceramic materials in particulate form, 
for use as filtering media; filtering materials 
[unprocessed plastics]; filtering materials [mineral 
substances]; filtering materials [vegetable 
substances]; filtering materials [chemical 
preparations]; blue vitriol; metalloids; alkaline-earth 
metals; alkaline metals; methane; methyl benzene; 
methyl benzol; flour for industrial purposes; tapioca 
flour for industrial purposes; potato flour for industrial 
purposes; soap [metallic] for industrial purposes; 
arsenic; emollients for industrial purposes; animal 
manure; sodium; hypochlorite of soda; naphthalene; 
sal ammoniac; toxic gas neutralizers; neodymium; 
neon; neptunium; ammonium nitrate; uranium nitrate; 
nitrates; combusting preparations [chemical additives 
to motor fuel]; nitrous oxide; baryta; uranium oxide; 
oxalates; lithia [lithium oxide]; lead oxide; antimony 
oxide; chromium oxide; cobalt oxide for industrial 
purposes; mercuric oxide; olivine [silicate mineral]; 
gallnuts; purification preparations; wine finings; 
textile-brightening chemicals; beer-clarifying and 
preserving agents; must-fining preparations; reducing 
agents for use in photography; bases [chemical 
preparations]; wax-bleaching chemicals; fat-
bleaching chemicals; organic digestate [fertilizer]; 
pectin for the food industry; pectin for industrial 
purposes; pectin [photography]; perborate of soda; 
humus top dressing; percarbonates; hydrogen 
peroxide for industrial purposes; persulfates; 
perchlorates; foundry sand; plastisols; ferrotype 
plates [photography]; plasticizers; X-ray films, 
sensitized but not exposed; plutonium; chemical 
coatings for ophthalmic lenses; polonium; potash; 

כ"ז סיון תשע"ט - 92830/06/2019



potash water; soil for growing; praseodymium; rubber 
preservatives; masonry preservatives, except paints 
and oils; brickwork preservatives, except paints and 
oils; cement preservatives, except paints and oils; 
preservatives for tiles, except paints and oils; 
bacteriological preparations for acetification; 
vulcanising preparations; renovating preparations for 
phonograph records; currying preparations for 
leather; currying preparations for skins; galvanizing 
preparations; metal hardening preparations; fixing 
baths [photography]; opacifiers for glass; opacifiers 
for enamel; separating and unsticking [ungluing] 
preparations; metal annealing preparations; metal 
tempering preparations; preparations for preventing 
the tarnishing of lenses; preparations for preventing 
the tarnishing of glass; cement-waterproofing 
chemicals, except paints; plant growth regulating 
preparations; wallpaper removing preparations; anti-
boil preparations for engine coolants; fulling 
preparations for use in the textile industry; descaling 
preparations, other than for household purposes; 
fertilizing preparations; flashlight preparations; 
finishing preparations for use in the manufacture of 
steel; sizing preparations; animal carbon 
preparations; preparations of microorganisms, other 
than for medical and veterinary use; corrosive 
preparations; cryogenic preparations; dehydrating 
preparations for industrial purposes; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
degumming preparations; oil-bleaching chemicals; 
bleaching preparations [decolorants] for industrial 
purposes; meat tenderizers for industrial purposes; 
preparations for stimulating cooking for industrial 
purposes; anti-incrustants; preparations of trace 
elements for plants; moistening [wetting] preparations 
for use in the textile industry; moistening [wetting] 
preparations for use in dyeing; moistening [wetting] 
preparations for use in bleaching; enzyme 
preparations for the food industry; enzyme 
preparations for industrial purposes; filtering 
preparations for the beverages industry; vine disease 
preventing chemicals; chemical preparations to 
prevent mildew; chemical preparations for protection 
against wheat blight [smut]; chemical condensation 
preparations; chemical preparations for smoking 
meat; chemical preparations for facilitating the 
alloying of metals; engine-decarbonising chemicals; 
fulling preparations; fuel-saving preparations; coal 
saving preparations; damp-proofing chemicals, 
except paints, for masonry; anti-sprouting 
preparations for vegetables; preparations of the 
distillation of wood alcohol; chemical substances for 
preserving foodstuffs; benzene derivatives; cellulose 
derivatives [chemicals]; promethium; protactinium; 
protein [raw material]; proteins for the food industry; 
proteins for use in the manufacture of food 
supplements; proteins for use in manufacture; 
mordants for metals; radium for scientific purposes; 
radon; solvents for varnishes; anti-frothing solutions 
for accumulators; drilling muds; galvanizing baths; 
solutions for cyanotyping; silver salt solutions for 
silvering; toning baths [photography]; rhenium; 
mercury; rubidium; carbon black for industrial 
purposes; soot for industrial or agricultural purposes; 
lamp black for industrial purposes; samarium; 
saccharin; selenium; saltpeter; sulfur; carbon 
disulfide; silicates; aluminium silicate; silicones; 

כ"ז סיון תשע"ט - 92930/06/2019



scandium; topsoil; foundry molding [moulding] 
preparations; potting soil; acrylic resins, 
unprocessed; polymer resins, unprocessed; synthetic 
resins, unprocessed; epoxy resins, unprocessed; 
soda ash; calcined soda; caustic soda for industrial 
purposes; barium compounds; fluorspar compounds; 
salts [fertilizers]; salts [chemical preparations]; 
ammoniacal salts; ammonium salts; salts of precious 
metals for industrial purposes; salts for galvanic cells; 
salt for preserving, other than for foodstuffs; salts for 
coloring [colouring] metal; salts for industrial 
purposes; iron salts; gold salts; iodised salts; calcium 
salts; sodium salts [chemical compounds]; salt, raw; 
salts from rare earth metals; mercury salts; toning 
salts [photography]; chrome salts; chromic salts; salts 
of alkaline metals; rock salt; mold-release 
preparations; fire extinguishing compositions; 
compositions for the manufacture of phonograph 
records; compositions for the manufacture of 
technical ceramics; compositions for repairing inner 
tubes of tires [tyres]; compositions for repairing tires 
[tyres]; acid proof chemical compositions; glutinous 
tree-grafting preparations; adhesive preparations for 
surgical bandages; fireproofing preparations; 
compositions for threading; sauce for preparing 
tobacco; amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; 
sal ammoniac spirits; ethyl alcohol; alcohol; 
adjuvants, other than for medical or veterinary 
purposes; cement for footwear; concrete 
preservatives, except paints and oils; water glass 
[soluble glass]; strontium; substrates for soil-free 
growing [agriculture]; barium sulfate; sulfates; 
antimony sulfide; sulfides; benzoic sulfimide; sulfonic 
acids; sumac for use in tanning; superphosphates 
[fertilizers]; antimony; thallium; talc [magnesium 
silicate]; tannin; cream of tartar for the food industry; 
cream of tartar for industrial purposes; cream of tartar 
for chemical purposes; tellurium; terbium; 
tetrachlorides; carbon tetrachloride; acetylene 
tetrachloride; technetium; thiocarbanilide; titanite; 
sensitized cloth for photography; blueprint cloth; 
toluene; fuel for atomic piles; thorium; peat [fertilizer]; 
gum tragacanth for industrial purposes; thulium; 
carbonic hydrates; carbon; activated carbon; carbon 
for filters; animal charcoal; animal carbon; bone 
charcoal; blood charcoal; fertilizers; nitrogenous 
fertilizers; fish meal fertilizers; wood vinegar 
[pyroligneous acid]; uranium; chemical intensifiers for 
paper; chemical intensifiers for rubber; vulcanisation 
accelerators; enzymes for the food industry; enzymes 
for industrial purposes; ferments for chemical 
purposes; milk ferments for the food industry; milk 
ferments for industrial purposes; milk ferments for 
chemical purposes; fermium; ferrocyanides; fixing 
solutions [photography]; flavonoids for industrial 
purposes [phenolic compounds]; flocculants; 
soldering fluxes; brazing fluxes; formic aldehyde for 
chemical purposes; phosphatides; phosphates 
[fertilizers]; phosphorus; photographic paper; 
photosensitive plates; sensitized photographic plates; 
sensitized films, unexposed; photographic 
developers; photographic sensitizers; chemical 
preparations for use in photography; photographic 
emulsions; francium; fluorine; chemicals for use in 
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; glass-frosting chemicals; leather-
renovating chemicals; glass-staining chemicals; 
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enamel-staining chemicals; oil-separating chemicals; 
water-purifying chemicals; oil-purifying chemicals; 
welding chemicals; condensation-preventing 
chemicals; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; anti-tarnishing chemicals for windows; 
leather-waterproofing chemicals; textile-
waterproofing chemicals; chemicals, except 
pigments, for the manufacture of enamel; radiator 
flushing chemicals; leather-impregnating chemicals; 
textile-impregnating chemicals; horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; agricultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
soil conditioning preparations; chimney cleaners, 
chemical; industrial chemicals; color- [colour-] 
brightening chemicals for industrial purposes; 
refrigerants; coolants for vehicle engines; chlorine; 
chlorates; hydrochlorates; aluminium chloride; 
magnesium chloride; chlorides; palladium chloride; 
chromates; flowers of sulfur for chemical purposes; 
caesium; cellulose; cerium; cyanides [prussiates]; 
calcium cyanamide [fertilizer]; cymene; loam; slag 
[fertilizers]; size for finishing and priming; fillers for 
automobile bodies; spinel [oxide mineral]; alkalies; 
caustic alkali; tea extracts for the food industry; tea 
extracts for use in the manufacture of cosmetics; tea 
extracts for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; radioactive elements for scientific 
purposes; rare earths; fissionable chemical elements; 
emulsifiers; erbium; ethane; methyl ether; sulfuric 
ether; ethyl ether; glycol ether; ethers; esters; 
cellulose ethers for industrial purposes; cellulose 
esters for industrial purposes.
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Class: 4 סוג: 4

Petroleum; motor spirit; industrial gasoline; montan 
wax; paraffin wax; coal gas; liquefied petroleum gas; 
liquefied petroleum gases to be used for domestic 
and industrial purposes and in motor vehicles; 
liquefied natural gas; alcohol and mixed alcohol fuel; 
solid fuels; wood pellets for heating [fuel]; pellets of 
compressed fiber manufactured from a plant crop to 
be used as fuel; fuel pellets; methylated spirits for 
fuel [denaturated fuel alcohols]; cutting oil for 
industrial metal working; lighter fluid; mazut; 
automotive engine oils; hardened oils [hydrogenated 
oils for industrial use]; mold releasing oils; leather-
preserving oils and greases; mineral oil for use in the 
manufacture of paint; mineral oil for use in the 
manufacture of metal cutting fluids; industrial oil for 
batteries; all-purpose penetrating oil; lubricating oil 
for motor vehicle engines; lubricating oils and 
greases; automotive lubricants; lubricants for aircraft 
engines; motor vehicle lubricants; lubricants for 
industrial machinery; graphite lubricants; industrial 
lubricants; all-purpose lubricants; crude oil; heavy 
oils; petroleum, raw or refined; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; non-chemical 
additives for gasoline; non-chemical additives for oils 
and fuels; non-chemical additives for fuels; non-
chemical additives for fuels, lubricants and greases; 
propane gas; propane gas sold in cylinders for use in 
torches; flux oil for use as an ingredient in asphalt; 
firelighters for grills; automotive greases; drilling 
lubricants; grease for machines; lubricating grease 
for vehicles; general purpose greases; petroleum-
based dust suppressing compositions; granular 
absorbent oil-based composition for absorbing spills 
from floors; dust laying and absorbing compositions 
for use on unpaved roads; dust binding compositions; 
dust wetting compositions; petroleum-based dust 
absorbing compositions; wood chips for smoking and 
flavoring foods; wood chips for use as fuel; fuels, 
including motor spirit, and illuminants; gaseous fuels; 
liquid fuels; aviation fuel; biodiesel fuel; fuel for motor 
vehicles; chafing dish fuel; lamp fuel; fuel for aircraft; 
fuel for aircraft and ships; fuel for lighters; fuel for 
ships; heating oil; fuels derived from crude oil; 
hydrocarbon fuels; mineral spirits for use as 
accelerants; electrical energy.

Class: 37 סוג: 37

Asphalting; drilling of deep oil or gas wells; drilling of 
wells; drilling for crude oil; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; 
renovation of clothing; retreading of tires [tyres]; 
vulcanization of tires [tyres] [repair]; building sealing; 
linen ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat 
exterminating; pumping crude oil; refilling of toner 
cartridges; vehicle battery charging; knife sharpening; 
building insulating; repair information; construction 
information; bricklaying; riveting; construction 
consultancy; varnishing; re-tinning; scaffolding; road 
paving; window cleaning; vehicle washing; building 
construction supervision; tuning of musical 
instruments; upholstering; rustproofing; anti-rust 
treatment for vehicles; sanding; pumicing; strong-
room maintenance and repair; maintenance of 
vehicles and machines; vehicle maintenance; 
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maintenance, servicing and repair of vehicles; paper 
hanging; painting or repair of signs; cleaning of 
buildings [exterior surface]; recharging of batteries 
and accumulators; oil pumping and extraction; 
vehicle polishing; automobile polishing; vehicle 
breakdown repair services; rental of bulldozers; rental 
of drainage pumps; rental of dish drying machines; 
rental of road sweeping machines; rental of cleaning 
machines; rental of cranes [construction equipment]; 
rental of dish washing machines; rental of laundry 
washing machines; rental of construction equipment; 
rental of excavators; laying of cable; masonry; roofing 
services; painting, interior and exterior; carpentry 
services; drilling and pumping of oil; underwater 
repair; plastering; quarrying services; repair of 
security locks; umbrella repair; parasol repair; motor 
vehicle maintenance and repair; burner maintenance 
and repair; film projector repair and maintenance; 
repair and maintenance of airplane motors and 
engines; airplane maintenance and repair; safe 
maintenance and repair; clock and watch repair; 
repair of power lines; pump repair; upholstery repair; 
shoe repair; clothing repair; photographic apparatus 
repair; furniture restoration; restoration of musical 
instruments; restoration of works of art; vehicle 
lubrication [greasing]; demolition of buildings; 
warehouse construction and repair; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; sterilization of 
medical instruments; washing; washing of linen; pier 
breakwater building; pipeline construction and 
maintenance; underwater construction; harbour 
construction; factory construction; construction of 
structures for the production of crude oil; construction 
of structures for the transportation of crude oil; 
construction of structures for the storage of crude oil; 
building of fair stalls and shops; construction; 
shipbuilding; cleaning of automobiles; cleaning of 
buildings [interior]; street cleaning; vermin 
exterminating, other than for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry; fuel station services; 
automatic fuel station services; garage services for 
automobile repair; automobile undercoating services; 
tire balancing; pest control services, other than for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; 
hydraulic fracturing services; oil extraction services; 
computer and telephone battery recharge services; 
recharging services for electric vehicles; oil pumping 
services; artificial snow-making services; car 
cleaning; laundering; installation of doors and 
windows; irrigation devices installation and repair; 
elevator installation and repair; heating equipment 
installation and repair; burglar alarm installation and 
repair; furnace installation and repair; telephone 
installation and repair; installation and repair of air-
conditioning apparatus; fire alarm installation and 
repair; freezing equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair; kitchen 
equipment installation; installation, construction, 
maintenance, servicing and repair of energy and 
power generating apparatus, equipment and 
installations; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; machinery installation, 
maintenance and repair; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
swimming-pool maintenance; furniture maintenance; 
chimney sweeping; automobile cleaning and 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, white.

 Owners

Name: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT

Address: Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST PETERSBURG, 
Russian Federation

(RU Public Joint Stock Company)

washing; boiler cleaning and repair; cleaning of 
clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper 
cleaning; leather care, cleaning and repair; fur care, 
cleaning and repair.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/12/2017, No. 2017751182 רוסיה, 01/12/2017, מספר 2017751182

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 311121 מספר סימן

Application Date 28/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd.

Address: EE-6011, Bharat Diamond Bourse, G Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, India

(IN Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery and diamond 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)

India, 05/03/2018, No. 3769290 הודו, 05/03/2018, מספר 3769290

Class: 14 סוג: 14

כ"ז סיון תשע"ט - 93530/06/2019



Trade Mark No. 311122 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd.

Address: Qingtian Road, ,Qilu Chemical Industrial Park,, 
Linzi District, Zibo, Shandong, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mouldings for picture frames; picture frames 
(mouldings for -); picture frames; frames (picture -); 
picture frame brackets; brackets for picture frame; 
picture rods [frames].
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Trade Mark No. 311124 מספר סימן

Application Date 12/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435068 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Radie B.V.

Address: Plantijnweg 23, NL-4104 BC Culemborg, 
Netherlands

(besloten vennootschap (bv) (private limited company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Kneading machines, cutting machines, moulding 
machines for dough; machines and production lines 
for the food and beverage industry; laminating 
machines for the food and food industry.
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Trade Mark No. 311125 מספר סימן

Application Date 09/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435073 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shouguang liufeng heating equipment Co., 
Ltd.

Address: 3350 South Bohai Road, Shouguang City, 
Shandong, People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air-conditioning installations; bath installations; 
lamps; heating installations; water heaters; cooking 
utensils, electric; water purifying apparatus and 
machines; air purifying apparatus and machines; 
faucets; radiators, electric.
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Trade Mark No. 311126 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435074 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN MINHOU FOLK ARTS & CRAFTS CO., 
LTD

Address: No.282, Houmei, Houmei Village,Shangjie 
Town, Minhou County, FUJIAN 350100, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Works of art of common metal; bronzes [works of 
art]; statues of common metal; monuments of metal; 
chests of metal; fittings of metal for furniture; props of 
metal; buildings of metal; hardware of metal, small.

Class: 14 סוג: 14

Clocks; boxes of precious metal; precious metals, 
unwrought or semi-wrought.
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Trade Mark No. 311128 מספר סימן

Application Date 01/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nokia Solutions and Networks Oy

Address: Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland

(Finland Joint-stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Chipsets for operating, managing and improving the 
performance of mobile networks radio access.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/02/2018, No. T201850284 T201850284 פינלנד, 06/02/2018, מספר

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 311137 מספר סימן

Application Date 03/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435172 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Question Everything, Inc.

Address: c/o Fasbender & Associates, Suite 308, 530 
Wilshire Blvd, Santa Monica CA 90401, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apparel and accessories, namely, t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, socks, hats, baseball caps, and 
beanies.

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

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

U.S.A., 05/04/2018, No. 87864671 ארה"ב, 05/04/2018, מספר 87864671

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 311140 מספר סימן

Application Date 11/10/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1435191 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer programs for 
database management, data storage and backup, 
virtualization, networking, collaboration, remote 
access, remote support, cloud computing, data 
sharing, data security, access, administration and 
management of computer applications and computer 
hardware, computer application distribution, and for 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and information, and for content management, online 
project management, online conferences, meetings, 
demonstrations, tours, presentations and interactive 
discussions word processing programs, operating 
system programs; computer software, namely, a full 
line of computer software for business, business 
management, accounting, and marketing in the fields 
of business, and computer software to facilitate e-
commerce business transactions via a global 
computer network; computer operating system 
software; network operating software; computer 
programs for managing communications and data 
exchange between computers and electronic 
devices; computer software for playing video games 
and computer games, computer network security, 
anti-virus protection, and intrusion detection and 
prevention; computer graphics and graphical user 
interface software; wireless communications devices, 
namely, mobile phones, cellular telephones, personal 
digital assistants, and hand-held computers; 
computer software development tools; website 
development software; computer software that 
provides web-based access to applications and 
services through a web operating system or portal 
interface; computer software for developing and 
operating cloud computer networks and applications; 
computer software for computer system and 
application development, deployment and 
management; computer hardware and peripherals; 
computer mice and wireless computer mice; wireless 
communications devices, namely, mobile phones, 
cellular telephones, personal digital assistants, and 
hand-held computers; hardware for 
telecommunications for connecting devices via in-
home phone and electrical wiring, namely, computer 
networks hubs, computer servers, set-top boxes, 
computer switches and computer routers designed to 
provide in-home voice over Internet protocol (voip) 
communications; computer and video game systems 
devices, namely, electronic sensor devices, cameras, 
projectors, headphones, and microphones; computer 
software for virtual reality visualization, manipulation, 
immersion and integration of audio, video, text, 
binary, still images, graphics and multimedia files; 
wearable computers; wearable computer peripherals; 

כ"ז סיון תשע"ט - 94230/06/2019



virtual reality headsets for use in visualization, 
manipulation, immersion and integration of audio, 
video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; computer peripherals for mobile 
devices for remotely accessing and transmitting data; 
computer peripherals for displaying data and video; 
computer software, namely, software for setting up, 
operating, configuring, and controlling wearable 
computer hardware and wearable computer 
peripherals; carrying cases and holders for use with 
virtual reality headsets; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images, or 
data; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, display 
screens for virtual reality visualization, manipulation, 
immersion and integration of audio, video, text, 
binary, still images, graphics and multimedia files; 
eyewear; 3d eyewear; eyeglasses; optical devices, 
namely, eye pieces for helmet mounted displays; 
optical glasses; optical lenses; spectacles; 3d 
spectacles; hologram apparatus; holographic 
apparatus for projecting holographic video, still 
images, graphics and multimedia files; computer 
hardware and software for automobiles.
Class: 28 סוג: 28

Electronic game equipment, namely, display video 
screens and video game consoles, game console 
controllers and peripheral devices for communicating 
with a television or computer for playing electronic 
games.

Class: 35 סוג: 35

Business services, namely, business consultation 
services, business advice and information services; 
business marketing services; and business 
consulting services; providing business information.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing on-
line chat rooms for the transmission of messages 
among users in the field of general interest; voice 
chat services; electronic transmission and streaming 
of digital media, messages, documents, images, 
music, games and data; voice transmission over 
Internet protocol services; video-on-demand 
transmission services; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning business 
services, listings for announcements, events, 
meetings, activities, politics, family, arts and 
information on a wide variety of topics of general 
interest to the public and consultancy services, for all 
of the aforesaid services.
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Class: 41 סוג: 41

Providing education and training services, namely, 
classes, seminars, workshops, and webinars in the 
field of computers and computer technology; 
arranging and conducting educational conferences 
and exhibitions in the field of computer technology; 
providing information over computer networks and 
global communication networks in the fields of 
entertainment, music, interactive games, and topics 
of general interest; information, advice and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing technical 
support, information and consultation services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
problems in computer hardware, computer software 
and computer operating systems; computer hardware 
and software testing services; computer services, 
namely, providing software updates via computer 
networks and global communication networks; 
computer services, namely, providing on-line non-
downloadable software for database management, 
data storage and backup, virtualization, networking, 
collaboration, remote access, remote support, cloud 
computing, data sharing, data security, access, 
administration and management of computer 
applications and computer hardware, computer 
application distribution, and for transmission of voice, 
data, images, audio, video, and information, and for 
content management, online project management, 
online conferences, meetings, demonstrations, tours, 
presentations and interactive discussions word 
processing programs, operating system programs; 
electronic data storage; cloud services, namely, 
providing on-line non-downloadable operating 
software for accessing and using a cloud computing 
network; cloud hosting provider services; computer 
security services, namely, enforcing, restricting and 
controlling access privileges of users of computing 
resources for cloud resources based on assigned 
credentials, integration of private and public cloud 
computing environments, remote and on-site 
infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private 
cloud computing it and application systems; providing 
virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; application 
service provider (asp), namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases; providing 
technical information in the fields of design, 
development, programming, customization, selection, 
and implementation of computers, computer 
software, and computer networks, including 
information regarding diagnosing computer hardware 
and software problems and regarding the 
maintenance and updating of computer software, and 
the development and operation of computer systems, 
software and networks; computer hardware and 
software consulting services; consulting in the field of 
information technology; consulting in the field of 
cloud computing networks and applications; design 
and development of networks and network software 
and applications; leasing computer facilities; 
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 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond WA 98052-6399, 
U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

electronic storage of files and documents; electronic 
storage of files, documents and databases; computer 
and information technology consultancy services; 
platform-as-a-service (paas), infrastructure-as-a- 
service (iaas) and software-as-a-service (saas) 
services featuring computer software platforms for 
creating web applications, data storage and backup, 
database management, virtualization, networking, 
collaboration, remote access, remote support, cloud 
computing, data sharing, data security, access, 
administration and management of computer 
applications and computer hardware, computer 
application distribution, and for transmission of voice, 
data, images, audio, video, and information, and for 
content management, online project management, 
online conferences, meetings, demonstrations, tours, 
presentations and interactive discussions; computer 
services, namely, creating cloud-based indexes of 
information; computer hardware and 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)

Azerbaijan, 17/05/2017, No. 2017 33579 אזרביגאן, 17/05/2017, מספר 33579 2017

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 311141 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Entive Smart  Kitchen Appliance Co., 
Ltd.

Address: Shengzhou Economic Developing Area, 
Zhejiang, People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Juice extractors, electric; dishwashers.
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Trade Mark No. 311144 מספר סימן

Application Date 31/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435209 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG DOOHAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address: 9th plant, No.368 Punan Road, Economic 
Development Zone, Shengzhou City, Zhejiang Province, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motors for land vehicles; cars; upholstery for 
vehicles; anti-theft devices for vehicles; motorcycles; 
electric scooter; motorcycle wheel hubs; moped; 
rearview mirrors; motor tricycle.
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Trade Mark No. 311147 מספר סימן

Application Date 11/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435242 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; computer 
communication and internet access; provision of 
access to content, websites and portals; provision of 
electronic sound links; provision of electronic video 
links; providing access to gambling and gaming 
websites on the internet; provision of access to 
internet platforms for the purpose of exchanging 
digital photographs; computerised consultation of 
telephone directories; provision of telecommunication 
access to films and television programs provided via 
a video-on-demand service; providing user access to 
information on the internet; providing user access to 
platforms on the internet; providing user access to 
portals on the internet; providing user access to 
search engines; provision of access to data or 
documents stored electronically in central files for 
remote consultation; providing access to databases; 
communications services for accessing a database; 
provision of access to data via the internet; provision 
of access to electronic sites on information network; 
provision of access to electronic sites; providing 
access to an internet discussion website; providing 
access to e-commerce platforms on the internet; 
providing access to online computer databases; 
providing access to internet chatrooms; providing 
access to websites on the internet or any other 
communications network; providing access to 
internet forums; providing access to platforms on the 
internet; provision of access to an internet portal 
featuring video-on-demand programs; providing 
access to internet portals for third parties; providing 
access to platforms and portals on the internet; 
providing access to portals on the internet; providing 
access to mp3 web sites on the internet; providing 
access to web sites on the internet; providing access 
to and leasing access time to computer databases; 
arranging access to databases on the internet; 
leasing of access time to a computer database; 
provision of access to an electronic marketplace 
[portal] on computer networks; providing access to 
databases in computer networks; provision of access 
to data on communication networks; providing 
telecommunications access to server centres; 
providing access to digital music web sites on the 
internet; leasing access time to web sites [ISPs]; 
providing access to multimedia content online; 
provision of access to web pages; providing access 
to weblogs; providing access to a video sharing 
portal; providing telecommunications connections to 
databases; telecommunications services for providing 
access to computer databases; provision of 
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telecommunication access to audio content provided 
via the internet; provision of telecommunication 
access to video content provided via the internet; 
telecommunication gateway services; provision of 
telecommunication access to television programs 
provided via an on-demand service; providing access 
to telecommunication channels for teleshopping 
services; web site forwarding services; provision of 
telecommunication access to video and audio 
content provided via an online video-on-demand 
service; providing user access to a global computer 
network and online sites containing information on a 
wide range of topics; providing user access to 
computer programmes in data networks; video 
narrowcasting services; voice over internet protocol 
[VoIP] communication services; providing voice 
communication services over the internet; wireless 
transfer of data via wireless application protocols; 
wireless transfer of data via the internet; wireless 
transfer of data via digital mobile telephony; wireless 
electronic transmission of data; wireless electronic 
transmission of facsimiles; wireless electronic 
transmission of images; providing multiple-user 
access to a global computer information network; 
providing multiple-user access to a global computer 
network; providing multiple user dial-up and 
dedicated access to the internet; online document 
delivery via a global computer network; distribution of 
data or audio visual images via a global computer 
network or the internet; transmission of data or audio 
visual images via a global computer network or the 
internet; transmission and distribution of data or 
audiovisual images via a global computer network or 
the internet; data bank interconnection services; 
electronic mail services for data and voice; 
transmission of data and information by computer 
and electronic communication means; data 
communication services; data transmission; 
transmission of data by audio-visual apparatus; 
transmission of data, audio, video and multimedia 
files; transmission of data, audio, video and 
multimedia files, including downloadable files and 
files streamed over a global computer network; 
transmission of data through the use of electronic 
image processing by telephone link; data 
transmission by electronic mail; transmission of data 
via the internet; data transmission and data 
broadcasting; transmission of data by cable; 
transmission of data via ISDN lines; data 
transmission services between networked computer 
systems; data communication by electronic mail; 
transmission of data by electronic means; data 
broadcasting services; electrical data transmission 
over a global remote data processing network, 
including the internet; electronic exchange of data 
stored in databases accessible via 
telecommunication networks; electronic exchange of 
messages via chat lines, chatrooms and internet 
forums; electronic communication by means of 
chatrooms, chat lines and internet forums; electronic 
data interchange services; e-mail data services; 
electronic mail and mailbox services; providing e-mail 
fax services; electronic mail and messaging services; 
electronic mail and facsimile transmission services; 
electronic mail and mailbox services; transmission of 
electronic mail; transmission of electronic mail [e-mail 
data services]; e-mail forwarding services; providing 
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on-line electronic bulletin board services and chat 
rooms; electronic transmission services; electronic 
transmission of messages (services for the -); 
electronic communication service by means of 
computer; electronic transmission of data and 
documents via computer terminals; electronic 
transmission of data and documents via computer 
terminals and electronic devices; electronic 
transmission of data; electronic instructions 
transmission services; electronic transmission of 
computer programs via the internet; electronic 
transmission of mail and messages; electronic 
transmission of messages; electronic transmission of 
messages, data and documents; electronic order 
transmission; electronic order transmission for 
florists; electronic transmission of images, 
photographs, graphic images and illustrations over a 
global computer network; electronic voice messaging 
services; provision of electronic data links; provision 
of electronic communication links; providing an 
electronic mailbox; electronic messaging; electronic 
message collection and transmission; sending and 
receiving of electronic messages; electronic message 
sending, receiving and forwarding; electronic file 
transfer; provision of central switching services for 
electronic communications networks; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; electronic bulletin board services; instant 
electronic messaging services; providing multiple use 
access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of 
information; streaming audio and video material on 
the internet; transmission of audio and video content 
via computer networks; transmission of audio and 
video content via ISDN lines; transmission of sound, 
picture and data signals; transferring and 
disseminating information and data via computer 
networks and the internet; transferring information 
and data via computer networks and the internet; 
transfer of information and data via online services 
and the internet; computer aided transmission of 
information and images; transmission of information 
via wireless or cable networks; transmission of 
information by electronic means; transmission of 
information on-line; communication of information by 
computer; transmission of information via computer 
networks; transmission of information between 
computers and workstations; videotext services; 
transmission of information via computers connected 
to the same telematic network; communication via 
interactive voice response; communications services 
provided over the internet; providing on-line 
chatrooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages amongst users; internet 
access services; internet telephony services; internet 
based telecommunication services; providing internet 
chat lines; providing chat lines utilising the internet; 
providing internet chatrooms; providing online 
chatrooms for the transmission of messages, 
comments and multimedia content among users; 
internet access provider services for residential 
consumers and for commercial entities; internet 
service provider services; internet service providers 
(ISPs); providing internet chatrooms and internet 
forums; internet radio broadcasting services; internet 
communication; providing frame relay connectivity 
services for data transfer; computer communications 
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for the transmission of information; transmission of 
information by computer; computer transmission of 
information accessed via a code or a terminal; 
communication by computer; computer data 
transmission services; computer bulletin boards; 
computer aided transmission of messages and 
images; web messaging; computerised 
communication services; providing computer access 
to communication networks; computer 
communication services; computer communications 
services for the transmission of information; providing 
email notification alerts via the internet; multimedia 
messaging services; computerised telephony 
services; transmission of computerised documents; 
transmission of computerised data by means of 
cable; transmission of computerised data by means 
of radio; transmission of computerised data by 
means of television; communication by online blogs; 
computer intercommunication; rental of access time 
to a database server; transmission of multimedia 
content via the internet; providing user access to 
global computer networks; satellite transmission of 
data via an on-line global computer network; mail 
services utilising the internet and other 
communications networks; computer transmission 
services; chatroom services for social networking; 
delivery of messages and data by electronic 
transmission; collection and delivery of messages by 
electronic mail; exchange of messages via computer 
transmission; relaying of messages [electronic]; 
transmission and reception of messages by means of 
worldwide computer networks; computer aided 
transmission of messages; message sending via 
computer networks; message sending via a website; 
online messaging services; computer aided 
transmission of messages, information and images; 
access to content, websites and portals; providing 
access to information via data networks; provision of 
access to an electronic on-line network for 
information retrieval; provision of access to electronic 
messaging systems; providing access to electronic 
communications networks; providing access to 
information on the internet; providing access to 
information via the internet; providing access to the 
internet and other communications networks; 
provision of internet access services; provision of 
access to the internet for others; providing access to 
data in computer networks; provision of access to 
computer networks and the internet; providing access 
to computer networks; providing access to and 
leasing access time to computer networks; providing 
access to a global computer information network; 
rental of access time to global computer networks; 
providing access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of information; providing 
access to global computer networks and other 
computer networks; on-line transmission of electronic 
publications; broadcasting of programmes via the 
internet; communications via analogue and digital 
computer terminals; communications by computer 
terminals; communication via computer terminals, by 
digital transmission or by satellite; communications 
by fibre optic networks; communications via a global 
computer network or the internet; communication 
services for video conferencing purposes; 
communication services over computer networks; 
communication services between computers for the 
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brewing industry; communication services, namely, 
electronic transmission of data and documents 
among users of computers; communication services 
between data banks; provision of communication 
facilities for the interchange of data by electronic 
means; communication by electronic mail systems; 
communication via virtual private networks; secure e-
mail services; transmission of digital files; 
transmission of digital information; delivery of digital 
music by telecommunications; sending of emergency 
messages [by electronic means]; streaming of data; 
data streaming; streaming of audio material on the 
internet; streaming of audio, visual and audiovisual 
material via a global computer network; streaming of 
video material on the internet; transmission of 
greeting cards online; interactive communications 
services by means of computer; transmission of 
interactive entertainment software; international data 
transmission; interstate telephone services; 
telecommunications by e-mail; telecommunications 
by computer terminals, via telematics, satellites, 
radios, telegraphs, telephones; providing 
telecommunications connections to the internet in a 
cafe environment; providing telecommunications 
connections to the internet; telecommunications 
services, namely providing fiber optic network 
services; telecommunications services, namely, isdn 
services; telecommunication services provided via 
platforms and portals on the internet and other 
media; telecommunication services provided via 
internet platforms and portals; telecommunications 
services provided via the internet, intranet and 
extranet; provision of telecommunication access and 
links to computer databases and to the internet; 
provision of telecommunications access to databases 
and the internet; providing telecommunications 
connections to the internet or databases; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network or databases; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing telecommunications 
connections to a global communication network or 
databases; leasing of telecommunication lines for 
access to computer networks; streaming of television 
over the internet; providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among 
computer users; providing online forums; providing 
on-line forums for transmission of messages among 
computer users; providing an online interactive 
bulletin board; on-line communication services; on-
line services, namely, message sending; provision of 
on-line communications services; providing on-line 
chat rooms for social networking; providing on-line 
chat rooms for transmission of messages among 
computer users; providing on-line listservers for 
transmission of messages among computer users; 
transmission of podcasts; webcasting services; 
providing video conferencing facilities; video 
messaging services; video-on-demand transmission 
services; video, audio and television streaming 
services; computer aided transmission of images; 
providing user access to the internet (services 
providers); simulcasting broadcast television over 
global communication networks, the internet and 
wireless networks; local area networks (leasing of -); 
local area networks (operation of -); providing virtual 
private network (VPN) services; providing virtual 
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facilities for real-time interaction among computer 
users; worldwide computer network access services; 
forwarding messages of all kinds to internet 
addresses [web messaging]; web conferencing 
services; communications by telephone; paging 
services [radio, telephone or other means of 
electronic communication]; automatic telephone 
answering services; mobile radio telephone services; 
voice mail services; voice transmission services; 
voice message retrieval services; voice message 
storage services; wireless electronic transmission of 
voice signals; mobile telephony; wireless PBX 
services; wireless voice mail services; wireless 
facsimile mail services; wireless digital messaging 
services; wireless telephone services; wireless 
cellular phone services; transmission of documents 
by facsimile; transmission of data by radiopaging; 
transmission of data by telefacsimile; transfer of data 
by telephone; facsimile communication and 
transmission services; facsimile communication 
services; facsimile transmission; facsimile 
transmission and retrieval services; audio 
teleconferencing; paging services; provision of 
telephone directory information to assist 
intelecommunications; transfer of information by 
telephone; telephone communication services 
provided for hotlines and call centers; 
communications by cellular phones; mobile 
communications services; mobile telephone 
communication services; voice-activated dialing 
services; teleconferencing services; providing voice 
chat services; transmission of messages by 
telefacsimile; transmission of messages by 
telephone; transmission of messages by telephone 
and facsimile; transmission of messages by telex; 
transmission of messages by teleprinter; radio paging 
services; radio/telephone paging services; 
transmission of written communications in the forms 
of telegrams; call screening services; call forwarding 
services; call recording services; PBX dialing 
services; call barring services; provision of callstream 
telephone lines; pay-telephone communication 
services; long distance telephone services; 
international telephone services; telefax services; 
transfer of telephone or telecommunications calls; 
telephone messaging services; telephone voice 
messaging services; telephone paging services; 
provision of telephone directory information; provision 
of telephone directory services; telephone and 
telecommunication services; provision of telephone 
directory information to subscribers; leasing of 
telephone circuits; telephone telecommunications 
services provided via prepaid telephone calling cards; 
provision of communications by telephone; telephone 
exchange services; transmission of telephone calls; 
telecommunications services, namely intercepting 
and preventing unsolicited calls from telemarketers; 
telex transmission; telex services; telematics 
services; communication by teleprinter; live 
transmissions accessible via home pages on the 
internet [webcam]; long distance telephone 
communication services; short message services; 
video telephone services; local and long distance 
telephone services; text messaging services; 
provision and rental of telecommunications facilities 
and equipment; rental of apparatus for transmitting 
images; rental of wireless communication systems; 
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rental of frequency converters [for use in 
communications]; rental of facsimile apparatus; rental 
of facsimile transceivers; rental of apparatus for the 
broadcast of audio signals; provision of 
communications facilities via cable; rental of 
smartphones; leasing of equipment for cable 
television transmission; rental of computer 
communication apparatus and instruments; provision 
of communications facilities via radio satellites; rental 
of microwave signal transmission systems; rental of 
megaphones; rental of cellular telephones; leasing of 
cellular communications equipment; rental of 
modems; rental of teleprocessing apparatus and 
instruments; rental of broadcasting time by satellite; 
rental of satellite broadcast receiving aerials; rental of 
satellite broadcasting sets; provision of facilities for 
transmission and receiving by radio; leasing satellite 
transmission capacity; hire of message delivery 
apparatus; hire of message storage apparatus; rental 
of message sending apparatus; providing third party 
users with access to telecommunication 
infrastructure; rental of radio paging apparatus; 
provision of facilities for radio receiving and radio 
transmission; provision of communications facilities 
via radio; rental of radio communications equipment; 
rental of radio transmission apparatus; rental of radio 
equipment; leasing of radio telephones; rental of 
communication apparatus and implements; leasing of 
communications apparatus; rental of communications 
channels; rental of communications systems; rental 
of signalling apparatus; rental of signal decoders; 
rental of signal decoders [for use in communications]; 
hire of telephone answering apparatus; rental of 
telephones; rental of telecommunications apparatus 
and installations; rental of telecommunications lines; 
rental of telecommunication facilities; provision of 
telecommunication facilities; provision of 
telecommunication facilities for educational purposes; 
rental of telecommunication equipment; rental of 
telecommunication devices and equipment enabling 
connection to networks; rental of telecommunication 
equipment including telephones and facsimile 
apparatus; provision of teleconferencing facilities; 
provision of teleconferencing facilities for educational 
purposes; provision of television broadcasting 
equipment for outside locations; rental of 
broadcasting apparatus for outside broadcasts; 
provision of radio broadcasting equipment for outside 
locations; rental of equipment for broadcasting; rental 
of apparatus for the broadcast of video signals; 
broadcasting services; subscription television 
broadcasting; broadcasting of audiovisual and 
multimedia content via the internet; wireless 
broadcasting; electronic transmission of news; 
broadcasting of financial information by radio; 
broadcasting of financial information by television; 
audiovisual transmission services; transmission of 
audio data via the internet; audio and video 
broadcasting services provided via the internet; audio 
broadcasting; audio, video and multimedia 
broadcasting via the internet and other 
communications networks; cable television 
broadcasting information; providing information about 
cable television broadcasting; providing information 
about radio broadcasting; information services 
relating to broadcasting; communication of 
information by television; broadcast of information by 
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means of television; radio broadcasting of information 
and other programs; cable casting services; ticker 
tape services; broadcasting of cable television 
programmes; broadcasting and transmission of cable 
television programs; operation of television 
broadcasting equipment; cable and satellite 
transmission services; cable and satellite 
transmission of programmes; cable transmission of 
programmes; cable radio transmission; cable 
television broadcasting; broadcasting of motion 
picture films via the internet; broadcasting of motion 
pictures by television; broadcasting and transmission 
of pay-per-view television programs; music 
broadcasting; transmission of user-generated content 
via the internet; pay-per-view television transmission 
services; assisting others in providing cable television 
communications services; satellite broadcasting 
services relating to entertainment; satellite 
broadcasting services relating to sporting events; 
satellite broadcasting services relating to business; 
broadcasting of financial information by satellite; 
broadcasting of motion pictures by satellite; 
broadcasting of programmes by satellite; 
transmission of radio and television programmes by 
satellite; satellite broadcasting; transmission of vision 
via satellite; satellite television broadcasting; 
provision of access to internet protocol tv; provision 
of access to television via decoding apparatus; 
broadcasting programs via a global computer 
network; transmission of radio and television 
programs; radio and television program broadcasting; 
radio and television broadcasting; radio and 
television broadcasting, also via cable networks; 
rental of radio and television broadcasting facilities; 
transmission of radio programs; broadcasting and 
transmission of radio programs; radio broadcasting; 
operation of radio broadcasting equipment; radio, 
television and cable broadcasting services; provision 
of communications via television transmissions; 
transmission of digital audio and video broadcasts 
over a global computer network; digital audio 
broadcasting; provision of televised information 
relating to radiophones; interactive teletext services; 
interactive television and radio broadcasting; 
providing telecommunication channels for 
teleshopping services; broadcasting of teleshopping 
programmes; broadcasting of television and radio 
programs via cable or wireless networks; operation of 
television cable networks; broadcasting of television 
programs using video-on-demand and pay-per-view 
television services; broadcasting of television 
programs via the internet; dissemination of television 
programmes relayed by cable link to television 
receivers; wireless transmission and broadcasting of 
television programmes; transmission of television 
programs; broadcasting and transmission of 
television programs; dissemination of television 
programmes relayed by microwave link to television 
receivers; dissemination of television programmes 
relayed by extra-terrestrial satellite; televisual 
communication services; television broadcasting; 
television broadcasting services for mobile phones; 
rental of equipment for television broadcasting; 
podcasting; broadcasting services relating to internet 
protocol tv; operation of broadcasting equipment; 
transmission of video data via the internet; 
broadcasting of video and audio programming over 
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the internet; video broadcasting; video-on-demand 
transmission; transmission of videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via 
the internet; transmission of information in the 
audiovisual field; automatic transfer of digital data 
using telecommunications channels; aeronautical 
telecommunication services; voice and data 
transmission services; wireless broadband 
communication services; wireless communications 
services; high bit-rate data transmission services for 
telecommunication network operators; transmission 
of database information via telecommunications 
networks; transmission and reception [transmission] 
of database information via the telecommunication 
network; data communication by electronic means; 
data transmission for others; transmission of data by 
laser beam; transmission of data by microwave; 
transmission of data via satellite; transfer of 
information by radio; transfer of data by 
telecommunications; transmission of data by 
communications satellite; communication of data by 
means of telecommunications; transmission of data 
by teletypewriter; data transmission and reception 
services via telecommunication means; consultancy 
services relating to data communications; data 
communication services accessible by access code; 
data communication services accessible by 
password; data transmission services over telematic 
networks; data transmission services over 
telecommunications networks; transmission of data, 
messages and information; electronic transmission of 
voices (services for the -); communication services 
for the electronic transmission of voices; electronic 
transmission of documents (services for the -); 
communication services for the electronic 
transmission of data; electronic transmission of 
information (services for the -); electronic and 
telecommunication transmission services; news 
agency services for electronic transmission; 
electronic communication services for preparing 
financial information; electronic network 
communications; electronic transmission of images 
(services for the -); communication services for the 
electronic transmission of images; electronic 
transmission and retransmission of sounds, images, 
documents, messages and data; electronic 
transmission of messages and data; electronic 
transmission of instant messages and data; 
communications services for the exchange of data in 
electronic form; operating of electronic 
communications networks; electronic news agency 
services; electronic communications consultancy; 
electronic communication services for banks; 
electronic communications services; electronic 
communication services for transmission by means 
of aerials; electronic communications services 
relating to credit card authorization; electronic 
communication services for financial institutions; 
operating of electronic communications systems; 
consulting services in the field of electronic 
communications; providing electronic 
telecommunication connections; supply of airtime for 
communication services; fixed line 
telecommunication services; photo uploading 
services; transmission of sound or visual recordings 
over networks; transmission of sound and vision via 
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satellite or interactive multimedia networks; 
audiovisual communication services; transmission of 
audio and video content via satellite; transmission of 
sound by electronic means; transmission of sound 
via interactive multimedia networks; audio 
communications services; transmission of sound, 
video and information; network transmission of 
sounds, images, signals and data; information 
relating to communications; information about 
telecommunication; information, consultancy and 
advisory services relating to telecommunications; 
information services relating to electronic 
communication networks; transmission of information 
relating to pharmaceuticals, medicine and hygiene; 
information and advisory services relating to 
telecommunication services; transmission of 
information and images relating to pharmaceuticals, 
medicine and hygiene; communication of information 
by electronic means; information services relating to 
telecommunications; transmission of information for 
domestic purposes; transmission of information by 
data communications for assisting decision making; 
transmission of information by electronic 
communications networks; transmission of 
information on optical telecommunication networks; 
communication of information by satellite; 
transmission of information via national and 
international networks; transmission of information 
through video communication systems; information 
transmission by telematic codes; transmission of 
information via teletypewriter; transmission of 
information by teletypewriter, by satellite; 
transmission of information for business purposes; 
communication services for the transmission of 
information by electronic means; information 
transmission services via digital networks; 
communication services for the transmission of 
information; telecommunication of information 
(including web pages); providing information relating 
to wireless communication; provision of information 
relating to media communications; transmission of 
interactive television program guides; on-line 
information services relating to telecommunications; 
mobile radio communications; mobile 
telecommunication network services; maritime radio-
telephone network services; communication services 
by cable; cable transmission of sounds, images, 
signals and data; transmission of coded messages 
and images; transmission of encrypted 
communications; consultancy in the field of 
telecommunications; advisory services relating to 
communications equipment; providing 
telecommunications services for charitable purposes; 
mobile media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; wire 
agency [communication] services; news agency 
services [transmission of news]; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; sending [transmission] of news; remote 
transmission of data by means of 
telecommunications; remote transmission of audio 
signals by means of telecommunications; optical fibre 
telecommunications services; air to ground 
telecommunications services; packet transmission of 
data and images; communication services by 
satellite; satellite communication services for 
business users; transmission of data, sound and 
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images via satellites; sound and picture transmission 
via satellite; transmission of sound via satellite; 
satellite transmission of sounds, images, signals and 
data; satellite transmission; transmission of pictures 
by satellite; satellite video conferencing services; 
satelite capacity provision [telecommunications]; 
advisory and consultancy services relating to wireless 
communications and wireless communications 
equipment; transmission and receiving by radio; 
electronic communication services for transmission 
by means of cables; wide band radio communication 
services; broadband radio communication services; 
provision of broadband telecommunications access; 
operation of wide-band telecommunications 
networks; transmission of messages and images; 
message collection and transmission services; 
message transmission services; delivery of 
messages by electronic media; delivery of messages 
by audiovisual media; message sending; message 
sending, receiving and forwarding; message sending 
and receiving services; message sending services; 
transmission of messages, data and content via the 
internet and other communications networks; value 
added network [communication] services; providing 
access to electronic communications networks and 
electronic databases; providing of access to 
telecommunication warehousing services; providing 
access to telecommunication networks; provision of 
private mobile radio services; operation of radio 
frequency communications systems; radio frequency 
communications services; radio broadcasting 
information; radio communications; communication 
services by radio; radio communication network 
services; radio communication; communication by 
radio; radio telephone communication services; radio 
telecommunications; radio, telephone, telegraph 
communication services; radio-facsimile services; 
radio telegraphic communication services; 
transmission of written communications (electronic -); 
communication by electronic means; communications 
via multinational telecommunication networks; 
communication services provided electronically; time 
sharing services for communications apparatus 
(terms considered too vague by the International 
Bureau – Rule 13.2.b) of the Common Regulations); 
provision of communications facilities for interchange 
of electronic data; provision of communications 
facilities for the interchange of digital data; 
communications services; communication services 
for the delivery of emergency messages; providing 
communication services through the use of phone 
cards or debit cards; radio telecommunications; 
communication network consultancy; communication 
by hertzian wave; secured data, sound and image 
transmission services; secure transmission of data, 
sound or images; narrowband radio communication 
services; operation of satellite-to-earth receiver 
aerials; signal transmission for electronic commerce 
via telecommunication systems and data 
communication systems; transmission of despatches 
by electronic means; telecommunications services 
provided via fiber optic, wireless and cable networks; 
digital transmission of data; digital transmission 
services for audio and video data; delivery of digital 
audio and/or video by telecommunications; digital 
transmission services; digital communications 
services; digital network telecommunications 
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services; digital transmission of voice; digital 
transmission of data via the internet; sending of 
emergency messages for travellers [by electronic 
means]; providing high speed access to computer 
and communication networks; provision of 
information relating to communications; interactive 
broadcasting and communications services; 
interactive communication services; interactive 
telecommunications services; interactive 
transmission of video over digital networks; 
interactive video text services; television screen 
based text transmission services; telephone services; 
communications by telegrams; communications by 
telegraph; telegraph telecommunications services; 
transmission of telegrams; sending of telegrams; 
operation of a telecommunications network; 
telecommunications consultancy; operation of 
telecommunications satellites; telecommunications 
services between financial institutions; 
telecommunications services between computer 
networks; telecommunications services, namely, 
personal communication services; 
telecommunications services for the distribution of 
data; telecommunications services for facsimile 
transmission of information; telecommunications 
services for typesetting; telecommunications services 
using cellular radio networks; telecommunications 
services provided by means of optical fibre networks; 
telecommunications services for aircraft passengers; 
telecommunications access services; professional 
consultancy relating to telecommunications; provision 
of telecommunications connections for telephone 
chat lines; operation of telecommunications systems; 
provision of telecommunication tariff information; 
telecommunications routing and junction services; 
news agency services for telecommunications; 
telecommunications services to obtain information 
from data banks; teleconferencing and video 
conferencing services; telex services; telex message 
communication services; telematic data transmission 
and file transfer; telematics services accessible by 
password; telematic communications via computer 
terminals; telematic communication services; 
telematic sending of information; teletyping; 
transmission of data by teleprinter; relaying of 
television programmes by extra-terrestrial satellite; 
reception of television programmes for onward 
transmission to subscribers; communications by 
television for meeting; operation of earth-to-satellite 
television transmitters; network conferencing 
services; transmission of short messages [sms], 
images, speech, sound, music and text 
communications between mobile telecommunications 
devices; transmission of short messages; 
transmission of video films; videoconferencing 
services; providing facilities and equipment for video 
conferencing; transmission of vision via interactive 
multimedia networks; video transmission via digital 
networks; video transmission services; 
retransmission of images via satellite; video 
communication services; video uploading services; 
transmission of stock market information with the 
help of telecommunication media; providing video 
conferencing services; virtual chatrooms established 
via text messaging; provision of wireless application 
protocol services including those utilising a secure 
communications channel; transmission of messages 

כ"ז סיון תשע"ט - 95930/06/2019



 Owners

Name: UAB "TESONET"

Address: J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius, Lithuania

כ"ז סיון תשע"ט - 96030/06/2019



Trade Mark No. 311149 מספר סימן

Application Date 21/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435268 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 96130/06/2019



Class: 30 סוג: 30

Farinaceous food pastes; wholemeal pasta; dried 
pasta; filo doughs; fresh pasta; pastry shells; pasta 
sauce; frozen pastry sheets; vinegar; farinaceous 
food pastes for human consumption; shortcrust 
pastry; deep frozen pasta; macaroni; noodles; ravioli; 
tortellini; macaroni salad; pasta salad; rice salad; 
lasagne; pasta containing stuffings; frozen pastry 
stuffed with meat; pasta-based prepared meals; rice-
based prepared meals; rice; processed grains, 
starches, and goods made thereof, baking 
preparations and yeasts; doughs, batters, and mixes 
therefor; yeast and leavening agents; flour; 
processed grains; extruded food products made of 
wheat; couscous [semolina]; malted wheat; 
processed wheat; pounded wheat; sago; polenta; 
cereal based foodstuffs for human consumption; ice, 
ice creams, frozen yogurts and sorbets; prepared 
savory foodstuffs made from potato flour; pizza 
bases; cereal-based meal replacement bars; 
brioches; crackers made of prepared cereals; 
crackers flavoured with spices; crepes; pancakes; 
chips [cereal products]; pies; crackers; croissants; 
bakery goods; salts, seasonings, flavourings and 
condiments; filled bread rolls; savory pastries; grain-
based chips; freeze-dried dishes with main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with main ingredient 
being rice; meals consisting primarily of pasta; pizza; 
ready-made dishes containing pasta; quiches; ravioli; 
cereal-based snack food; snack food products 
consisting of cereal products; canapes; salted tarts; 
cereal bars and energy bars; sweets (candy), candy 
bars and chewing gum; bread; pastries, cakes, tarts 
and biscuits (cookies); chocolate; confectionery ices; 
sugars, natural sweeteners, sugar and candy 
coatings and fillings, honey; bee glue [propolis] for 
human consumption; coffee, teas and cocoa and 
substitutes therefor; cannelloni; sour dough; bread 
doughs; pizza dough; sponge cake; pasta preserves; 
pasta shells; sesame paste [seasonings]; pasta 
containing stuffings; instant noodles; cookie dough; 
dried and fresh pastas, noodles and dumplings; 
spaghetti; processed quinoa; pounded wheat.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/11/2017, No. 017534256 האיחוד האירופי, 28/11/2017, מספר 017534256

Class: 30 סוג: 30

כ"ז סיון תשע"ט - 96230/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark orange and dark brown.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The word "RUMMO" is in the dark orange, all 
other elements are in dark brown.

 Owners

Name: Rummo S.p.A.

Address: Z.I. Ponte Valentino Area ASI snc, I-82100 
BENEVENTO, Italy

כ"ז סיון תשע"ט - 96330/06/2019



Trade Mark No. 311151 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435275 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGDONG JMA ALUMINIUM PROFILE 
FACTORY (GROUP) CO., LTD.

Address: Fengchi Industrial District, Dali, Nanhai, Foshan 
City, 528231 Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium foil; aluminium; aluminium ingots; ladders 
of metal; windows of metal; doors of metal; door 
frames of metal; ceilings of metal; scaffolding of 
metal; door fittings, of metal; aluminous-plastic board 
(mainly aluminum); aluminium wire; aluminium alloy 
pulley.

כ"ז סיון תשע"ט - 96430/06/2019



Trade Mark No. 311154 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUERLAIN

Address: 68 Avenue des Champs Elysées, F-75008 
PARIS, France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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, 09/04/2018, No. 4444220 צרפת, 09/04/2018, מספר 4444220

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 96530/06/2019



Trade Mark No. 311155 מספר סימן

Application Date 25/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435310 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, blue and light blue.

 Owners

Name: FONTI ALTA VALLE PO S.P.A.

Address: Via Roma, 61, I-12034 PAESANA (Cuneo), Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; aerated mineral, water; 
non-aerated mineral water; flavoured mineral water; 
water-based vitamin drinks; energy and sports drinks; 
aerated non-alcoholic beverages; non-aerated non-
alcoholic beverages; fruit-based beverages and 
juices; vegetable juices [beverages]; syrups and 
other preparations for making beverages; essences 
for making beverages; sherbets [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)

Italy, 16/05/2018, No. 302018000017295 איטליה, 16/05/2018, מספר 302018000017295

Class: 32 סוג: 32

כ"ז סיון תשע"ט - 96630/06/2019



Trade Mark No. 311156 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435320 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Romoss  Technology Co., Ltd.

Address: 4F, South YuYang Building, No. 3 Qimin Rd., 
Songpingshan, ,Northern Section,, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; shop window dressing; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
business management and organization consultancy; 
import-export agencies; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; search engine 
optimization for sales promotion; web site traffic 
optimization; compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; market research 
by means of a computer database.

כ"ז סיון תשע"ט - 96730/06/2019



Trade Mark No. 311159 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435335 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Learning Resources, Inc.

Address: 380 N. Fairway Drive, Vernon Hills IL 60061, 
U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toy modeling remoldable sculpting beads.

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

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

U.S.A., 12/04/2018, No. 87874538 ארה"ב, 12/04/2018, מספר 87874538

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 96830/06/2019



Trade Mark No. 311160 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435351 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PopSockets LLC

Address: 5757 Central Ave, Boulder CO 80301, U.S.A.

(Colorado, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hand grips, stands, and mounts adapted for 
handheld electronic devices, namely, smartphones, 
tablet computers, cameras, and portable sound and 
video players.

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

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

U.S.A., 16/05/2018, No. 87924177 ארה"ב, 16/05/2018, מספר 87924177

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 96930/06/2019



Trade Mark No. 311161 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435357 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PopSockets LLC

Address: 5757 Central Ave, Boulder CO 80301, U.S.A.

(Colorado, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hand grips, stands, and mounts adapted for 
handheld electronic devices, namely, smartphones, 
tablet computers, cameras, and portable sound and 
video players.

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

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

U.S.A., 16/05/2018, No. 87924187 ארה"ב, 16/05/2018, מספר 87924187

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 97030/06/2019



Trade Mark No. 311162 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435368 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Healthcare GmbH

Address: Henkestraße 127, 91052 Erlangen, Germany

(Limited liability company Germany)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Job and personnel placement; hiring out of 
employees as temporary workers; consultancy and 
advisory services relating to personnel placement; 
arranging and providing of temporary staff; 
compilation of business information in connection 
with job and staff placement.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/05/2018, No. 017895473 האיחוד האירופי, 04/05/2018, מספר 017895473

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 97130/06/2019



Trade Mark No. 311163 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435373 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REBIOTIX, INC.

Address: 2660 Patton Road, Roseville MN 55113, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
medical treatment of gastrointestinal diseases and 
disorders.

כ"ז סיון תשע"ט - 97230/06/2019



Trade Mark No. 311164 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REBIOTIX, INC.

Address: 2660 Patton Road, Roseville MN 55113, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
medical treatment of gastrointestinal diseases and 
disorders.

כ"ז סיון תשע"ט - 97330/06/2019



Trade Mark No. 311168 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TransAct Technologies Incorporated

Address: Suite 3B,,2319 Whitney Avenue, Hamden CT 
06518, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer printers for labels used in the food and 
beverage industries; computer terminals for 
information distribution and electronic transmission of 
data used in the food and beverage industries; 
computer hardware and software for receiving, 
processing, transmitting and displaying data in the 
food and beverage industries; and inventory 
management system comprising a computer, multiple 
image display screen, multiple input devices and one 
or more printers, for use in the food and beverage 
industries.

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

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

U.S.A., 04/04/2018, No. 87863072 ארה"ב, 04/04/2018, מספר 87863072

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 97430/06/2019



Trade Mark No. 311169 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435503 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Mellitus Health, Inc.

Address: 269 S. Beverly Drive, Suite 613, Beverly Hills 
CA 90212, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable cloud-based software used for 
diabetes monitoring and management.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable cloud-
based software used for diabetes monitoring and 
management.

Class: 44 סוג: 44

Web-based health assessment services, namely, 
analysis of patient data and providing 
recommendations for insulin dosing.

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

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

U.S.A., 27/04/2018, No. 87897990 ארה"ב, 27/04/2018, מספר 87897990

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 97530/06/2019



Trade Mark No. 311171 מספר סימן

Application Date 20/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435511 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hippo Analytics

Address: 196 Castro Street, Suite A, Mountain View CA 
94041, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance agencies; insurance agency and 
brokerage; insurance brokerage; insurance 
brokerage services; insurance claim processing; 
insurance information; insurance premium rate 
computing; insurance services, namely, writing 
property and casualty insurance.

כ"ז סיון תשע"ט - 97630/06/2019



Trade Mark No. 311172 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Steven Madden, Ltd.

Address: 52-16 Barnett Avenue, Long Island City NY 
11104, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; all-
purpose carrying bags; athletic bags; backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets and 
handbags; bags for sports; carry-on bags; duffel 
bags; duffel bags for travel; gym bags; leather and 
imitation leather bags; leather bags and wallets; 
leather bags for merchandise packaging; leather 
bags, suitcases and wallets; messenger bags; 
shoulder bags; tote bags.

כ"ז סיון תשע"ט - 97730/06/2019



Trade Mark No. 311173 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435573 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Laboratoires La Prairie SA

Address: Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives aimed at the manufacture and 
use of cosmetic products.

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated 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)

Switzerland, 03/09/2018, No. 721202 שוויץ, 03/09/2018, מספר 721202

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 97830/06/2019



Trade Mark No. 311174 מספר סימן

Application Date 27/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Hand-held units for playing electronic games; 
handheld game consoles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/03/2018, No. 74705 ג'מאייקה, 28/03/2018, מספר 74705

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 97930/06/2019



Trade Mark No. 311175 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435587 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Oath Inc.

Address: 22000 AOL Way, Dulles VA 20166, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services.

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

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

U.S.A., 02/05/2018, No. 87904050 ארה"ב, 02/05/2018, מספר 87904050

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 98030/06/2019



Trade Mark No. 311176 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435602 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rebiotix Inc.

Address: 2660 Patton Road, Roseville MN 55113, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Microbes, namely, microorganisms used for the 
medical treatment of human disease, namely, 
gastrointestinal diseases and disorders.

כ"ז סיון תשע"ט - 98130/06/2019



Trade Mark No. 311178 מספר סימן

Application Date 24/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435610 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DJO, LLC

Address: 1430 Decision Street, Vista CA 92081-8553, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Electronic muscle stimulators.

כ"ז סיון תשע"ט - 98230/06/2019



Trade Mark No. 311181 מספר סימן

Application Date 10/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435635 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lumielina International Inc.

Address: Ginza Yamato Building,7-9-17 Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo 104-0061, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic preparations for skin care; hair 
care preparations; hair rinses; hair conditioners; non-
medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; non-medicated toiletries; hair dyes; hair 
colouring preparations; dentifrices; soaps for 
personal use; detergent soap; shampoos; false nails; 
false eyelashes; perfumes; essential oils; incense; 
breath freshening sprays; deodorants 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)

Japan, 16/03/2018, No. 2018-031733 יפן, 16/03/2018, מספר 2018-031733

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 98330/06/2019



Trade Mark No. 311182 מספר סימן

Application Date 22/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LARNTO FASHION CO., LTD.

Address: Apparel industrial park, Tengqiao Town, 
Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; boots; sandals; soles for footwear; sports 
shoes; slippers; insole; women's shoes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/01/2018, No. 
28706443

סין, 15/01/2018, מספר 28706443

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 98430/06/2019



Trade Mark No. 311183 מספר סימן

Application Date 28/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INFECTOPHARM  Arzneimittel und Consilium 
GmbH

Address: Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, 
Germany

(DE GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely dermatological 
products, excluding all pharmaceutical preparation 
for the treatment of blood diseases and disorders.

כ"ז סיון תשע"ט - 98530/06/2019



Trade Mark No. 311184 מספר סימן

Application Date 29/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435660 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.

Address: 2 Alexandra Road, # 05-04/05 Delta House, 
Singapore 159919, Singapore

(Singapore Private limited company incorporated in 
Singapore)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Rental of apartments; apartment house 
management; real estate agency services; real 
estate management services relating to time-sharing; 
rental of real estate; real estate appraisal; real estate 
management.

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; motel services; temporary 
accommodation; rental of temporary accommodation; 
hotel reservations; temporary accommodation 
reservations; rental of meeting rooms; restaurant 
services; snack-bar services; bar services; café 
services; food and drink catering; self-service 
restaurant services.

כ"ז סיון תשע"ט - 98630/06/2019



Trade Mark No. 311188 מספר סימן

Application Date 03/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CILESIZ MADENCILIK DANISMANLIK 
MUHENDISLIK INSAAT PAZARLAMA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Cumhuriyet Mahallesi 26.,Sokak No:12/B, 
Atakum, TR-55200 Samsun, Turkey

(TURKEY CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs (cat foods); aromatic sand [litter] for 
pets; cat litter.

כ"ז סיון תשע"ט - 98730/06/2019



Trade Mark No. 311189 מספר סימן

Application Date 12/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435686 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI BIOTECHNOLOGY

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

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Provision of information relating to diagnosis and 
treatment of rheumatoid arthritis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/03/2018, No. 4440421 צרפת, 26/03/2018, מספר 4440421

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 98830/06/2019



Trade Mark No. 311192 מספר סימן

Application Date 19/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AlphaPoint Corporation

Address: 335 Madison Avenue, 16th Floor, New York NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing a financial 
index based on selected groups of tradable assets 
such as securities, currencies, digital currencies 
(such as cryptocurrencies), digital tokens, or other 
indices; financial services, namely, financial 
calculation services for others, namely, financial 
index calculation; providing financial information; 
providing financial information in the nature of index 
or other market data, quotations, orders, market 
transactions, and financial index values.

כ"ז סיון תשע"ט - 98930/06/2019



Trade Mark No. 311193 מספר סימן

Application Date 09/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435726 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

Address: #109, Industry Rd,Yanping District, Nanping, 
353000 Fujian Province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; accumulators, electric; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; batteries, 
electric, for vehicles; materials for electricity mains 
[wires, cables]; voltage surge protectors; 
rechargeable batteries (portable battery pack); 
wireless charger; power adapter.

כ"ז סיון תשע"ט - 99030/06/2019



Trade Mark No. 311194 מספר סימן

Application Date 24/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435727 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IV Boost UK Limited

Address: 210, South Street, Romford Essex RM1 1TG, 
United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, including intramuscular, and 
intravenous administration of medical products in the 
nature of vitamins, antioxidant nutrients, amino acid 
nutrients and anti-ageing products.

כ"ז סיון תשע"ט - 99130/06/2019



Trade Mark No. 311196 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435758 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEAT, S.A.

Address: Autovia A-2 km.585, E-08760 Martorell 
(Barcelona), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; 
vehicle parts and accessories.

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

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

European Union, 17/04/2018, No. 017889099 האיחוד האירופי, 17/04/2018, מספר 017889099

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 99230/06/2019



Trade Mark No. 311200 מספר סימן

Application Date 27/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435775 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: BROADSPOT IMAGING CORPORATION

Address: 3260 Blume Drive, Suite 324, Richmond CA 
94806, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for use in connection with medical 
diagnostic eye care devices; software for use in 
connection with medical imaging devices for eyes.

Class: 10 סוג: 10

Medical diagnostic eye care devices, namely, 
medical imaging device for eyes; medical devices in 
the field of eye care, namely, eye testing machines; 
medical imaging devices for eyes; medical imaging 
apparatus, namely, retinal camera and computerized 
system for use therewith; medical imaging apparatus, 
namely, anterior segment camera and computerized 
system for use therewith.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable cloud-
based software for use in connection with medical 
diagnostic eye care devices and medical imaging 
devices for eyes.

כ"ז סיון תשע"ט - 99330/06/2019



Trade Mark No. 311201 מספר סימן

Application Date 23/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435800 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and black.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of health care, 
medicine, patient care, and medical records; 
computer software for the downloading, storage, 
transmission, evaluation, and review of medical 
records.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2018, No. 74675 ג'מאייקה, 23/03/2018, מספר 74675

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 99430/06/2019



Trade Mark No. 311203 מספר סימן

Application Date 09/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435813 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cigent Technology, Inc.

Address: 2211 Widman Way, Suite 150, Fort Myers FL 
33901, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for securing network operations; 
downloadable software for securing network 
operations; computer hardware devices including 
software for securing network operations; software 
for securing data; downloadable software for 
securing data; computer hardware devices including 
software for securing 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., 12/04/2018, No. 87875081 ארה"ב, 12/04/2018, מספר 87875081

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 99530/06/2019



Trade Mark No. 311205 מספר סימן

Application Date 17/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435841 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DÖHLER GmbH

Address: Riedstraße 7-9, 64295 Darmstadt, Germany

(DE GmbH (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit beverages and fruit juices; compounds, 
syrups and other preparations for making beverages; 
shandy; brewery products; smoothies; all of the 
above goods, if possible, also in a dried, freeze-dried, 
powdered and granulated 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)

Germany, 21/11/2017, No. 30 2017 029 757 גרמניה, 21/11/2017, מספר 757 029 2017 30

Class: 32 סוג: 32

כ"ז סיון תשע"ט - 99630/06/2019



Trade Mark No. 311206 מספר סימן

Application Date 27/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435850 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application for mobile phones and devices, 
namely, software for providing information on travel 
risks, country and health risks, travel information and 
crisis and emergency impact, assessment, 
management and mitigation; computer programs, 
downloadable computer programs and mobile device 
software for monitoring activities of employees and 
agents, for establishing and maintaining check-in 
times and checkpoints for employees and agents, for 
displaying locations of employees and agents and for 
preparing and issuing activity reports.

Class: 39 סוג: 39

Travel information services, namely, providing travel 
reports containing alerts, risk factors, and other travel 
information, namely, currency, geography, health, 
language, environmental, transportation, 
communications, safety, security, financial, cultural, 
legal and regulatory matters with respect to specific 
countries of interest via global communications 
networks.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
computer programs for providing location specific 
intelligence, for sending and receiving alerts, incident 
reports, emails, intelligence information, notifications 
and responses, for requesting, arranging and/or 
dispatching assistance and expertise, for analyzing, 
tracking and reporting risk factors and threats around 
the world, for generating reports regarding 
employees, agents, or travelers, their activities, for 
locations, itineraries, and assignments, for facilitating 
communications amongst users, and for accessing 
assistance and expertise; providing temporary use of 
non-downloadable computer programs for monitoring 
activities of employees and agents, for establishing 
and maintaining check-in times and checkpoints for 
employees and agents, for displaying locations of 
employees and agents and for preparing and issuing 
activity reports; computer security risk management 
services in the field of travel, namely, assessing data 
management procedures.

כ"ז סיון תשע"ט - 99730/06/2019



 Owners

Name: WORLDAWARE INC.

Address: 185 Admiral Cochrane Drive, Suite 300, 
ANNAPOLIS MD 21401, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 45 סוג: 45

Travel security information, namely, providing 
security information and security alerts on the safety 
and risks of traveling in and to certain cities or 
countries related to crime, terrorism, civil unrest, 
regime instability and armed conflict; security 
services, namely, analyzing and tracking threats for 
personal protection purposes and corporate asset 
protection around the world, providing security 
assessments for personal protection purposes and 
corporate asset protection for businesses, 
employees, agents, facilities and other assets 
impacted with threats, and preparing and issuing 
activity reports on impact and potential mitigation 
options for employees, agents, facilities and other 
assets impacted with threats; security risk 
management services in the field of travel, namely, 
assessing travel risk management policies and 
procedures, risk training programs, risk assessment 
procedures, risk disclosure procedures, risk 
monitoring procedures, response and recovery 
procedures, notification procedures, and 
communications procedures and providing 
recommendations and reports and performance 
feedback related to the assessment.

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

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

U.S.A., 27/03/2018, No. 87852220 ארה"ב, 27/03/2018, מספר 87852220

Class: 9 סוג: 9

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ז סיון תשע"ט - 99830/06/2019



Trade Mark No. 311208 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rebiotix Inc.

Address: 2660 Patton Road, Roseville MN 55113, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research in the field of 
microbes, namely, microorganisms used for the 
medical treatment of human diseases and disorders; 
providing medical and scientific research information 
in the field of clinical trials.

כ"ז סיון תשע"ט - 99930/06/2019



Trade Mark No. 311214 מספר סימן

Application Date 24/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bird's Basement Pty Ltd

Address: Se836, L8, 1 Queens Rd, MELBOURNE VIC 
3004, Australia

(Australian proprietary company, limited by shares 
Proprietary limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Musical entertainment services being live musical 
performances and provision of on-line music; musical 
performances; production of musical recordings, 
other than advertising; arranging of music 
performances; live band performances; live music 
services; presentation of live musical performances; 
production of live performances; production of audio 
recordings, other than advertising; production of 
video recordings, other than advertising; production 
of webcasts, other than advertising, in the field of 
music; provision of entertainment services, namely 
music, via an online forum; production of music; 
providing non downloadable digital music from the 
Internet; publication of music; provision of live 
musical entertainment including by way of a global 
communication network.

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

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

Australia, 18/05/2018, No. 1927904 אוסטרליה, 18/05/2018, מספר 1927904

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 100030/06/2019



Trade Mark No. 311215 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435931 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TransAct Technologies Incorporated

Address: Suite 3B,,2319 Whitney Avenue, Hamden CT 
06518, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer printers for labels used in the food and 
beverage industries; computer terminals for 
information distribution and electronic transmission of 
data used in the food and beverage industries; 
computer hardware and software for receiving, 
processing, transmitting and displaying data in the 
food and beverage industries; and inventory 
management system comprising a computer, multiple 
image display screen, multiple input devices and one 
or more printers, for use in the food and beverage 
industries.

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

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

U.S.A., 04/04/2018, No. 87862954 ארה"ב, 04/04/2018, מספר 87862954

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 100130/06/2019



Trade Mark No. 311216 מספר סימן

Application Date 21/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tyto Athene, LLC

Address: 510 SPRING STREET, SUITE 200, HERNDON 
VA 20170, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hardware, namely computer hardware and 
peripherals and computer software for command and 
control of communications, data analysis and 
dissemination of information in the fields of mobile 
data centers and mobile communications centers.

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

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

U.S.A., 22/03/2018, No. 87845421 ארה"ב, 22/03/2018, מספר 87845421

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 100230/06/2019



Trade Mark No. 311220 מספר סימן

Application Date 01/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1435977 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inductive Automation,LLC

Address: 90 Blue Ravine, Folsom CA 95630, U.S.A.

(California, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for computer system and 
application development, deployment and 
management, in the field of automatic control 
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., 30/05/2018, No. 87941027 ארה"ב, 30/05/2018, מספר 87941027

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 100330/06/2019



Trade Mark No. 311223 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436005 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEL-MACEDONIAN PAPER MILLS S.A.

Address: Kato Gefyra, Nea Chalkidona, GR-570 11 
Thessaloniki, Greece

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Industrial paper and cardboard; cardboard tubes.

Class: 40 סוג: 40

Recycling and waste treatment.

כ"ז סיון תשע"ט - 100430/06/2019



Trade Mark No. 311227 מספר סימן

Application Date 10/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436019 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SISTEMA PLASTICS LIMITED

Address: 15 Te Tiki Road, Mangere, Auckland 2022, New 
Zealand

(New Zealand NZ Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Food storage containers; household or kitchen 
containers; closures for household or kitchen 
containers; kitchen utensils.

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

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

New Zealand, 12/10/2017, No. 1078410 ניו זילנד, 12/10/2017, מספר 1078410

Class: 21 סוג: 21

כ"ז סיון תשע"ט - 100530/06/2019



Trade Mark No. 311229 מספר סימן

Application Date 24/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436031 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: New Relic, Inc.

Address: 188 Spear St., Suite 1200, San Francisco CA 
94105, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in application 
performance management.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in 
application performance management.

כ"ז סיון תשע"ט - 100630/06/2019



Trade Mark No. 311230 מספר סימן

Application Date 01/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436046 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils; household or kitchen 
containers; shakers; manual mixers; drinking bottles; 
drinking vessels; bottles; flasks; vacuum flasks; 
sports bottles; water bottles containing a water filter; 
insulated water bottles; insulated sports bottles; cups; 
insulated drinking cups; insulated coffee cups, 
insulated tea cups; travel cups; hydration systems, 
consisting of a drink reservoir, a drinking tube and a 
mouthpiece; dish holders for use in backpacks; 
resealable paper cups; paper cups with lids; 
resealable drinking bottles; resealable drinking cups; 
resealable insulated drinking bottles; resealable 
insulated drinking cups.

Class: 29 סוג: 29

Processed fruits; dried fruit; prepared fruit; preserved 
fruit; frozen fruit; cooked fruit; fruit salads; fruit 
snacks; fruit bars; fruit purée; fruit pulp; fruit chips; 
fruit pastes; fruit jellies; fruit peel; fruit desserts; fruit 
concentrates; snack bars, consisting wholly or 
predominantly of fruit, fruit concentrates or dried fruit; 
fruit powder; processed vegetables; dried vegetables; 
prepared vegetables; preserved vegetables; frozen 
vegetables; cooked vegetables; vegetable snacks; 
vegetable bars; vegetable purée; vegetable pulp; 
vegetable chips; vegetable pastes; vegetable 
powder; vegetable jellies; vegetable peel; vegetable 
concentrates; snack bars, consisting wholly or 
predominantly of vegetables, vegetable concentrates 
or dried vegetables; milk and milk products; milk 
beverages, yoghurt beverages, buttermilk beverages, 
kefir (milk beverage) or mixed milk beverages, milk 
predominating, including with fruit, vegetables, singly 
or in combination; yoghurt; kefir (milk beverage); 
spreads consisting predominantly of eggs and 
vegetables; fat-containing mixtures for bread slices; 
fruit-based spreads; vegetable-based spreads, nut-
based spreads, jams; jam preparations; albuminous 
milk and protein milk; meat extracts for use in sports 
nutrition, consisting predominantly of proteins; 
prepared nuts; seaweed extracts for food.

כ"ז סיון תשע"ט - 100730/06/2019



Class: 30 סוג: 30

Porridge; muesli; muesli desserts; muesli and cereal-
based energy bars, high-protein energy bars; cereal-
based bars; muesli-based snacks; cereal-based 
snacks; preparations made from cereals; 
carbohydrate-based foodstuffs, namely bread and 
buns; cereal preparations; extracts other than 
essential oils, for flavoring foodstuffs, for use in 
sports nutrition, consisting predominantly of 
carbohydrates; seaweed (condiment); coffee, tea, 
milk, cocoa or chocolate, including packaged in 
individual portions, in particular in capsule form or 
pad form; tea; tea mixtures; tea-based beverages; 
cold tea-based beverages; iced tea; fruit tea; 
infusions, not medicinal; fruit sauces; fructose; fruit 
bread; ice; ice cream; edible ices, refreshing boiled 
sweets; ice confectionery; ice cream preparations; 
coffee; coffee mixtures; coffee-based beverages; 
iced coffee; cold coffee-based beverages; frozen 
yoghurt; chocolate; chocolate mixtures; chocolate-
based beverages; drinking chocolate; cocoa and 
cocoa substitutes; cocoa mixtures; cocoa-based 
beverages; cold cocoa-based beverages; chocolate-
based spreads; honey; chocolate-based spreads; 
chocolate-based spreads containing nuts; starch 
syrup for culinary purposes; treacle; single-use 
beverage capsules for making coffee-based 
beverages, in particular cold coffee-based 
beverages, iced coffee, tea-based beverages, in 
particular cold tea-based beverages, iced tea, fruit 
tea-based beverages, in particular cold fruit tea-
based beverages, cocoa-based beverages, in 
particular cold cocoa-based beverages, drinking 
chocolate, tea and cocoa, in particular cold drinking 
chocolate, single-use beverage concentrate capsules 
for making coffee-based beverages, in particular cold 
coffee-based beverages, iced coffee, tea-based 
beverages, in particular cold tea-based beverages, 
iced tea, fruit tea-based beverages, in particular cold 
fruit tea-based beverages, cocoa-based beverages, 
in particular cold cocoa-based beverages, drinking 
chocolate, beverages containing caffeine, tea and 
cocoa, in particular cold drinking chocolate.

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

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

Germany, 27/10/2017, No. 30 2017 111 017 גרמניה, 27/10/2017, מספר 017 111 2017 30

Class: 21 סוג: 21

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ז סיון תשע"ט - 100830/06/2019



 Owners

Name: HNC Healthy Nutrition Company GmbH

Address: Senefelderstr. 44, 51469 Bergisch-Gladbach, 
Germany

(DE GmbH)

כ"ז סיון תשע"ט - 100930/06/2019



Trade Mark No. 311234 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436105 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEAT, S.A.

Address: Autovia A-2 km.585, E-08760 Martorell 
(Barcelona), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; 
vehicle parts and accessories.

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

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

European Union, 17/04/2018, No. 017889098 האיחוד האירופי, 17/04/2018, מספר 017889098

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 101030/06/2019



Trade Mark No. 311235 מספר סימן

Application Date 07/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pflitsch GmbH & Co.KG

Address: Ernst-Pflitsch-Str. 1, 42499 Hückeswagen, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Parts and fittings for sanitary installations, of metal, 
namely cable screws and hose screw connections 
and parts therefor in the form of reducers, locking 
screws, flange angles, coupling pieces, clamps, 
metal building materials, transportable buildings of 
metal, pipes and tubes of metal.

Class: 9 סוג: 9

Electric installation material, namely cables, electrical 
connectors, ducting for electric cables; electric cable 
connectors consisting of threaded fittings, pressure 
screws, gaskets, clamping components, nuts.

Class: 17 סוג: 17

Parts and fittings for sanitary installations, not of 
metal, namely hose screw connections and parts 
therefor in the form of reducers, flange angles and 
coupling pieces; gaskets for electric cable 
connectors.

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

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

European Union, 14/09/2017, No. 017203142 האיחוד האירופי, 14/09/2017, מספר 017203142

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

כ"ז סיון תשע"ט - 101130/06/2019



Trade Mark No. 311238 מספר סימן

Application Date 04/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Artistic paints plant 
"Nevskaya palitra"

Address: Serdobolskaya ulitsa, 68, liter F, pomeshenie 
17, RU-197342 Saint-Petersburg, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Coatings [paints]; colorants; dyes; enamels 
[varnishes]; fixatives [varnishes]; fixatives for 
watercolors; glazes [paints, lacquers]; lacquers; 
paints; paper for dyeing Easter eggs; pigments; 
primers; thinners for lacquers; thinners for paints; 
varnishes; watercolors [paints].

Class: 16 סוג: 16

Artists' and drawing materials; canvas for painting; 
hand-rests for painters; paint boxes [articles for use 
in school]; painters' brushes; palettes for painters; 
pastels [crayons]; pencils.

כ"ז סיון תשע"ט - 101230/06/2019



Trade Mark No. 311239 מספר סימן

Application Date 19/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436201 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction services; information and advice 
relating to construction; building construction 
supervision.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services, particularly provision of 
technical inspection services with a view to improving 
security and quality in all fields of economic activity; 
assessments, estimates and research in scientific 
and technological fields provided by engineers; 
technical project studies; testing for the certification 
of quality or standards; quality control with a view to 
certification; quality testing of products for 
certification purposes; testing, analysis and 
evaluation of third-party goods and services for 
certification purposes; certification services relating to 
energy efficiency of buildings; quality audits; quality 
checking; quality control; quality assessment; 
auditing relating to energy; building quality control; 
quality control regarding manufactured goods; quality 
control of computer systems, quality control of 
industrial machines; advisory services relating to 
quality control; advisory services relating to quality 
control; technical project studies; design and 
development of computers and software.

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

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

France, 13/10/2017, No. 4396141 צרפת, 13/10/2017, מספר 4396141

Class: 37 סוג: 37

כ"ז סיון תשע"ט - 101330/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, black

 Owners

Name: HOLDING SOCOTEC

Address: 3 AVENUE DU CENTRE, LES QUADRANTS, 
F-78280 GUYANCOURT, France

(France Société par actions simplifiée)

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 101430/06/2019



Trade Mark No. 311240 מספר סימן

Application Date 11/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Antoinette Brändle

Address: Gerliswilstrasse 94, CH-6020 Emmenbrücke, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Hygienic toilet gloves of paper.

כ"ז סיון תשע"ט - 101530/06/2019



Trade Mark No. 311241 מספר סימן

Application Date 26/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SD-3C LLC

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

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data storage media, namely, integrated circuit 
memory cards; integrated circuits; semiconductors; 
electronic integrated circuit memory card readers and 
writers; personal computers; audio recorders, 
namely, digital audio recorders, mp3 recorders; video 
recorders, namely, digital video recorders, digital 
video cameras, digital camcorders; digital still 
cameras; digital photo viewers; digital cameras; video 
cameras; DVD recorders; DVD players; voice 
recorders, namely, digital voice recorders, digital 
voice memo, all using IC memory cards; interface 
devices for computers, namely, USB readers and 
writers; movie projectors and data projectors, 
namely, LCD projectors, movie projectors, and digital 
photo projectors; memory card adapters.

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

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

U.S.A., 03/07/2018, No. 88024078 ארה"ב, 03/07/2018, מספר 88024078

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 101630/06/2019



Trade Mark No. 311243 מספר סימן

Application Date 26/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436255 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SD-3C LLC

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

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data storage media, namely, integrated circuit 
memory cards; integrated circuits; semiconductors; 
electronic integrated circuit memory card readers and 
writers; personal computers; audio recorders, 
namely, digital audio recorders, mp3 recorders; video 
recorders, namely, digital video recorders, digital 
video cameras, digital camcorders; digital still 
cameras; digital photo viewers; digital cameras; video 
cameras; DVD recorders; DVD players; voice 
recorders, namely, digital voice recorders, digital 
voice memo, all using IC memory cards; interface 
devices for computers, namely, USB readers and 
writers; movie projectors and data projectors, 
namely, LCD projectors, movie projectors, and digital 
photo projectors; memory card adapters.

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

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

U.S.A., 03/07/2018, No. 88024083 ארה"ב, 03/07/2018, מספר 88024083

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 101730/06/2019



Trade Mark No. 311245 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436267 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AlphaPoint Corporation

Address: 335 Madison Avenue, 16th Floor, New York NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing a financial 
index based on selected groups of tradable assets 
such as securities, currencies, digital currencies 
(such as cryptocurrencies), digital tokens, or other 
indices; financial services, namely, financial 
calculation services for others, namely, financial 
index calculation; providing financial information; 
providing financial information in the nature of index 
or other market data, quotations, orders, market 
transactions, and financial index values.

כ"ז סיון תשע"ט - 101830/06/2019



Trade Mark No. 311246 מספר סימן

Application Date 16/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436269 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Apparatus for diving and water sports, namely knives 
and cutting tools for emergencies.

Class: 9 סוג: 9

Brass and stainless steel hardware for scuba diving 
equipment; diving equipment, diving apparatus, 
masks, hoses, diving suits and other clothing for 
diving, thermal protective clothing, bags for diving 
equipment; accessories for diving and water sports 
and goods therefor, namely gas bottles and 
compressed air cylinders, belts for gas bottles and 
compressed air cylinders, valves and manifolds, back 
panels and belt systems, regulators, pressure gauges 
for diving, inflation systems for dry suits, oxygen 
analysers and underwater dive computers for use 
during diving or in preparation for diving; tare 
weighing equipment and air chambers, signalling and 
emergency apparatus, rebreathers for diving; lift bags 
and flotation devices for diving purposes; life jackets 
for water sports.

Class: 11 סוג: 11

Underwater lights for divers for use in scuba diving.

Class: 25 סוג: 25

Sailing wear, dry suits and undersuits.

Class: 28 סוג: 28

Flippers for swimming; bags designed for sports 
apparatus, in particular for diving and water sports.

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

כ"ז סיון תשע"ט - 101930/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light gray and dark gray.

 Owners

Name: DCB Holding GmbH

Address: Klosterhofweg 96, 41199 Mönchengladbach, 
Germany

(Germany GmbH)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/02/2018, No. 017845611 האיחוד האירופי, 21/02/2018, מספר 017845611

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 102030/06/2019



Trade Mark No. 311247 מספר סימן

Application Date 22/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0623426 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hans Stockmar GmbH & Co. KG

Address: Borsigstrasse 7, 24568 KALTENKIRCHEN, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Water-based colorants, paints (school supplies and 
for artists), vegetable colours, colorants for wax.

Class: 16 סוג: 16

Artists' materials, modelling wax (for artists, colour 
wax crayons).

כ"ז סיון תשע"ט - 102130/06/2019



Trade Mark No. 311249 מספר סימן

Application Date 06/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0965816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève 
26, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clock hands (clock and watchmaking), dampers 
(clock and watchmaking), anchors (clock and 
watchmaking), rings (jewellery), pendulums (clock 
and watchmaking), barrels (clock and watchmaking), 
jewellery products, clock cases, watchcases, 
earrings, buckles of precious metal (jewellery), 
buckles (clock and watchmaking, namely wristwatch 
buckles), cuff links, bracelets (jewellery), watch 
straps, charms, brooches (jewellery), dials (clock and 
watchmaking), sundials, chains (jewellery), watch 
chains, chronographs (stop watches), chronometric 
instruments, jewel cases of precious metal, 
necklaces (jewellery), master clocks (control clocks), 
diamonds, caskets of precious metal, cases for 
watches, pins (jewellery), ornamental pins, cases for 
clock and watch-making, threads of precious metal 
(jewellery), wire of precious metal (jewellery), wall 
clocks, atomic clocks, electric clocks, jewellery, 
medallions (jewellery), watches, wristwatches, clock 
and watch movements, ornaments (jewellery), silver 
ornaments, wall clocks, pearls (jewellery), semi-
precious stones, precious stones, watch springs, 
watch crystals.

כ"ז סיון תשע"ט - 102230/06/2019



Trade Mark No. 311250 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1014622 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lidl Stiftung & Co. KG

Address: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, 
Germany

(Germany Kommanditgesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Knives, forks, spoons; can openers (non-electric), 
egg cutters (non-electric), vegetable slicers, cleavers, 
cheese cutters (non-electric), nutcrackers, pizza 
cutters (non-electric), scissors; pincers (kitchen 
devices).

Class: 21 סוג: 21

Devices, containers and receptacles for household 
and kitchen use; kitchen and cooking utensils, pots, 
pans, woks, skewers; cake tins, baking tins, soufflé 
dishes, ice-cube containers; bowls; stirring spoons 
(kitchen devices), spatulas, strainers (household 
devices), sieves (household devices), rolling pins, 
ladling spoons, cake servers, funnels, salad spinners, 
scrapers (kitchen devices), filling and spreading 
utensils for kitchen use, small scoops for use with 
food, ice-cream scoops, ladles, graters and slicers 
(household articles), garlic presses (kitchen devices), 
corkscrews, bottle openers, mixing devices for 
household use (non-electric), stirring devices (non-
electric), fruit juice extractors (non-electric); chopping 
boards for kitchen use; breadboards, bread bins, 
bread baskets; butter dishes, butter covers; trays for 
household use; knife blocks (without contents); salt 
and pepper pots, salt and pepper mills (hand-
operated); coffee mills (hand-operated); coffee 
makers (non-electric); cooking utensils (non-electric); 
glassware, China and stoneware (included in this 
class), drinking glasses and vessels, cans, jugs, 
decanters, egg cups; place mats (excepting table 
linen and those made of paper).

כ"ז סיון תשע"ט - 102330/06/2019



Trade Mark No. 311254 מספר סימן

Application Date 02/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1243212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette paper, cigarette tubes 
and matches.

כ"ז סיון תשע"ט - 102430/06/2019



Trade Mark No. 311261 מספר סימן

Application Date 27/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1360951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Six Guys Labs s.r.o.

Address: Wenzigova 260/3, CZ-301 00 Plzen, Czech 
Republic

(Czech Republic Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, software for wireless data 
communication for tracking, displaying and managing 
information regarding activity levels, nutrition, health 
and fitness for the purpose of pets.

Class: 21 סוג: 21

Pet products, namely pet feeding and drinking bowls, 
small animal activated pet feeders that includes 
dispenser for releasing pet toy; automated pet 
appliances, namely feeders and waterers.

Class: 28 סוג: 28

Pet feeding exercise balls, sold empty [pet toys].

כ"ז סיון תשע"ט - 102530/06/2019



Trade Mark No. 311266 מספר סימן

Application Date 07/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swedencare AB (publ)

Address: Medeon Science Park, Per Albin Hanssons 
v.41, SE-205 12 Malmö, Sweden

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental calculus and bacterial deposits in the oral 
cavity; veterinary preparations for the treatment of 
dental calculus and bacterial deposits in the oral 
cavity; naturopathic preparations for the treatment of 
dental calculus and bacterial deposits in the oral 
cavity; food supplements.

Class: 31 סוג: 31

Algae for animal consumption; unprocessed algae for 
human consumption; animal foodstuffs.

כ"ז סיון תשע"ט - 102630/06/2019



Trade Mark No. 311267 מספר סימן

Application Date 02/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426687 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Waboba AB

Address: Ehrensvärdsgatan 4 BV, SE-112 35 Stockholm, 
Sweden

(Sweden Aktiebolag)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; toys for domestic pets.

כ"ז סיון תשע"ט - 102730/06/2019



Trade Mark No. 311292 מספר סימן

Application Date 25/11/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hanan Bismuth  שם: חנן ביסמוט

Address: Harav Maimon 35 St., Netanya, Israel כתובת : הרב מיימון 35 נתניה, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Brook, Adv.

Address: Raoul 18 Wallenberg ,Build. D, floor 3, Tel Aviv, 
6971915, Israel

שם: אייל ברוק, עו"ד

כתובת : ראול ולנברג 18 , בנין D , קומה 3, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Services, including on-line services, for music 
composition, production, editing, arranging and 
recording of audio and audiovisual, music, sound, 
songs and music clips ; production of  live 
performances; production of music albums; recording 
studio services; music publishing services, including 
lyrics, music, video clips; agency services for 
performances; distribution of music; all included in 
Class 41.

שירותים, לרבות שירותים מקוונים, להלחנה, הפקה, עריכה, 
עיבוד והקלטת חומר אודיו ואודיו-ויזואלי, מוסיקה, סאונד, 

שירים וקליפים; הפקת הופעות חיות; הפקת אלבומים;  שירותי 
אולפן הקלטות; שירותי הוצאה לאור של שירים, כולל מילים, 
מוסיקה, וידאו קליפים; ניהול הופעות; הפצה של מוסיקה; 

הנכללים כולם בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    

                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 102830/06/2019



Trade Mark No. 311294 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1434828 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'Oreal (UK) Ltd

Address: 255 Hammersmith Road, LONDON  W6 8AZ, 
United Kingdom

(United Kingdom Limited Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skincare 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)

United Kingdom, 11/04/2018, No. UK00003302962 UK00003302962 ממלכה מאוחדת, 11/04/2018, מספר

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 102930/06/2019



ביקטארווי

Trade Mark No. 311327 מספר סימן

Application Date 28/11/2018 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 antivirals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of HIV infection.

תכשירים רוקחיים, דהיינו אנטי ויראלים; תכשירים רוקחיים 
לטיפול ומניעה של נגיף האיידס.                                         

                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 103030/06/2019



YARIS CROSS

Trade Mark No. 311328 מספר סימן

Application Date 28/11/2018 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.                                   

כ"ז סיון תשע"ט - 103130/06/2019



ממותה

Trade Mark No. 311350 מספר סימן

Application Date 29/11/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Growcentia, Inc Growcentia, Inc :שם

Address: 500 E Vine Dr, Colorado, Fort Collins, 80524, 
CA, U.S.A.

כתובת : 

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Microbes used for agricultural purposes, namely, to 
increase the availability of nutrients for enhanced 
plant growth and health; organic soil additives; 
organic soil amendments; plant growth nutrients; 
plant growth regulators for agricultural use; plant 
nutrients; preparations for fortifying plants; chemical 
soil conditioners; soil additives; soil amendments; soil 
conditioners for agricultural, domestic, or horticultural 
use; soil improving agents; substances for regulating 
plant growth; fertilizers; fertilizer for soil and potting 
soil; nutritive additive to enhance the biological 
activity of water, soil, seeds and plants for purposes 
of fertilization and bioremediation of pollutants; 
Artificial plant-cultivation soil; Biotechnologically-
formed genes, microbes and enzymes for use in the 
production of agricultural seeds to enhance plants' 
growth therefrom; Biotechnologically-formed genes 
for use in the manufacture of agricultural seeds; 
Planting soil.

חיידקים המשמשים למטרות חקלאיות, דהיינו, כדי להגדיל את 
זמינותם של חומרים מזינים לצמיחה משופרת ובריאה; תוספי 
אדמה אורגניים; משביחי אדמה אורגניים; חומרי הזנה לגדילת 
צמחים; ווסתי גדילת צמחים לשימוש חקלאי; חומרי הזנה 
לצמחים; תכשירים לחיזוק צמחים;  משביחי אדמה כימיים; 

תוספי אדמה; משביחי אדמה;  משביחי אדמה לשימוש חקלאי, 
ביתי או בגינון; חומרי טיוב לאדמה; חומרים לוויסות גדילת 

צמחים; דשנים; דשנים עבור אדמה ואדמה המיועדת לשתילה; 
תוסף תזונה להגברת הפעילות הביולוגית של מים, אדמה, 
זרעים וצמחים למטרות דישון ושיקום ביולוגי של מזהמים; 
אדמה מלאכותית לגידול צמחים; גנים, חיידקים ואנזימים 

ביוטכנולוגיים לשימוש בייצור זרעים חקלאיים, לשיפור גדילת 
הצמחים מהם; גנים מיוצרים ביוטכנולוגיות  המשמשים לייצור 
זרעים חקלאיים; אדמה לשתילה.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 5 סוג: 5

Pesticides; biopesticides; agricultural pesticides; 
agricultural biopesticides; fungicides; biofungicides; 
agricultural fungicides; agricultural biofungicides; 
biocides; agricultural biocides; insecticides; 
bioinsecticides; agricultural insecticides; agricultural 
bioinsecticides; nematicides; bionematicides; 
agricultural nematicides; agricultural bionematicides; 
bactericides; biobactericides; agricultural 
bactericides; agricultural biobactericides.                     
                                                        

קוטלי מזיקים; קוטלי מזיקים ביולוגיים; קוטלי מזיקים לחקלאות; 
קוטלי מזיקים ביולוגיים לחקלאות; קוטלי פטריות;  קוטלי 
פטריות ביולוגיים; קוטלי פטריות לחקלאות; קוטלי פטריות 
ביולוגיים לחקלאות; ביוציד; ביוציד לחקלאות; קוטלי חרקים; 

קוטלי חרקים ביולוגיים;  קוטלי חרקים לחקלאות; קוטלי חרקים 
ביולוגיים לחקלאות; קוטלי נמטודות; קוטלי נמטודות ביולוגיים; 
קוטלי נמטודות לחקלאות; קוטלי נמטודות ביולוגיים לחקלאות; 

קוטלי חיידקים; קוטלי חיידקים ביולוגיים; קוטלי חיידקים 
לחקלאות; קוטלי חיידקים ביולוגיים לחקלאות.

כ"ז סיון תשע"ט - 103230/06/2019



Trade Mark No. 311351 מספר סימן

Application Date 29/11/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Growcentia, Inc Growcentia, Inc :שם

Address: 500 E Vine Dr, Colorado, Fort Collins, 80524, 
CA, U.S.A.

כתובת : 

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Microbes used for agricultural purposes, namely, to 
increase the availability of nutrients for enhanced 
plant growth and health; organic soil additives; 
organic soil amendments; plant growth nutrients; 
plant growth regulators for agricultural use; plant 
nutrients; preparations for fortifying plants; chemical 
soil conditioners; soil additives; soil amendments; soil 
conditioners for agricultural, domestic, or horticultural 
use; soil improving agents; substances for regulating 
plant growth; fertilizers; fertilizer for soil and potting 
soil; nutritive additive to enhance the biological 
activity of water, soil, seeds and plants for purposes 
of fertilization and bioremediation of pollutants; 
Artificial plant-cultivation soil; Biotechnologically-
formed genes, microbes and enzymes for use in the 
production of agricultural seeds to enhance plants' 
growth therefrom; Biotechnologically-formed genes 
for use in the manufacture of agricultural seeds; 
Planting soil.

חיידקים המשמשים למטרות חקלאיות, דהיינו, כדי להגדיל את 
זמינותם של חומרים מזינים לצמיחה משופרת ובריאה; תוספי 
אדמה אורגניים; משביחי אדמה אורגניים; חומרי הזנה לגדילת 
צמחים; ווסתי גדילת צמחים לשימוש חקלאי; חומרי הזנה 
לצמחים; תכשירים לחיזוק צמחים;  משביחי אדמה כימיים; 

תוספי אדמה; משביחי אדמה;  משביחי אדמה לשימוש חקלאי, 
ביתי או בגינון; חומרי טיוב לאדמה; חומרים לוויסות גדילת 

צמחים; דשנים; דשנים עבור אדמה ואדמה המיועדת לשתילה; 
תוסף תזונה להגברת הפעילות הביולוגית של מים, אדמה, 
זרעים וצמחים למטרות דישון ושיקום ביולוגי של מזהמים; 
אדמה מלאכותית לגידול צמחים; גנים, חיידקים ואנזימים 

ביוטכנולוגיים לשימוש בייצור זרעים חקלאיים, לשיפור גדילת 
הצמחים מהם; גנים מיוצרים ביוטכנולוגיות  המשמשים לייצור 
זרעים חקלאיים; אדמה לשתילה.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 5 סוג: 5

Pesticides; biopesticides; agricultural pesticides; 
agricultural biopesticides; fungicides; biofungicides; 
agricultural fungicides; agricultural biofungicides; 
biocides; agricultural biocides; insecticides; 
bioinsecticides; agricultural insecticides; agricultural 
bioinsecticides; nematicides; bionematicides; 
agricultural nematicides; agricultural bionematicides; 
bactericides; biobactericides; agricultural 
bactericides; agricultural biobactericides.                     
                                                        

קוטלי מזיקים; קוטלי מזיקים ביולוגיים; קוטלי מזיקים לחקלאות; 
קוטלי מזיקים ביולוגיים לחקלאות; קוטלי פטריות;  קוטלי 
פטריות ביולוגיים; קוטלי פטריות לחקלאות; קוטלי פטריות 
ביולוגיים לחקלאות; ביוציד; ביוציד לחקלאות; קוטלי חרקים; 

קוטלי חרקים ביולוגיים;  קוטלי חרקים לחקלאות; קוטלי חרקים 
ביולוגיים לחקלאות; קוטלי נמטודות; קוטלי נמטודות ביולוגיים; 
קוטלי נמטודות לחקלאות; קוטלי נמטודות ביולוגיים לחקלאות; 

קוטלי חיידקים; קוטלי חיידקים ביולוגיים; קוטלי חיידקים 
לחקלאות; קוטלי חיידקים ביולוגיים לחקלאות.

כ"ז סיון תשע"ט - 103330/06/2019



Trade Mark No. 311353 מספר סימן

Application Date 29/11/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: NOVA BEAUTY GROUP LIMITED

Address: Unit 8,3/F., Qwomar Trading 
Complex,Blackburne Roa, Tortola, VG1110, British Virgin 
Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benari IP

Address: Yohanan Bader 8, Ramat Gan, 5236651, Israel

שם: בן ארי עורכי פטנטים

כתובת : יוחנן בדר 8, רמת גן, 5236651, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

False hair; plaited hair; wigs; toupees; hair 
extensions; human hair; hair bands; hair nets; false 
beards; embroidery                     

שיער מלאכתי; שיער קלוע; פאות נוכריות; פאות נוכריות לגבר; 
הארכות שיער; שיער אנושי; סרטי שיער; רשתות לשיער; זקנים 

מלאכותיים; רקמה

Class: 35 סוג: 35

Display services for merchandise; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; advertising; television 
advertising; sales promotion for others; marketing; 
sponsorship search; providing business information 
via a web site; business management assistance

שירותי תצוגה עבור טובין ;הצעת טובין באמצעי תקשורת, 
למטרות קמעונאיות; אספקת כיכר שוק מקוונת עבור קונים 

ומוכרים של טובין ושירותים; פירסום; פרסום בטלוויזיה; קידום 
מכירות עבור אחרים; שיווק;חיפוש נותני חסות; אספקת מידע 
עסקי באמצעות אתר אינטרנט; עזרה בניהול עסקי                 
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ז סיון תשע"ט - 103430/06/2019



SEGWAY

Trade Mark No. 311362 מספר סימן

Application Date 02/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps as parts of machines, motors and engines; 
electric generators; industrial robots.

משאבות כחלקים של מכונות ומנועים; גנרטורים חשמליים; 
רובוטים תעשייתיים.                                     

Class: 9 סוג: 9

Humanoid robots with artificial intelligence; robots for 
personal or hobby use; laboratory robots; electric 
batteries; electrical and electronic burglar alarms; 
protective helmets; gloves for protection against 
accidents; sunglasses; computer operating programs; 
downloadable computer game programs; protective 
clothing especially made for use for wear by 
motorists for protection against accident or injury; 
lamp housing.

רובוטים אנושיים בעלי בינה מלאכותית; רובוטים לשימוש אישי 
או לתחביב; רובוטים למעבדות; סוללות חשמליות; מערכות 
אזעקה חשמליות אלקטרוניות; קסדות הגנה; כפפות להגנה 

מפני תאונות; משקפי שמש; תוכניות להפעלת מחשב; תוכניות 
למשחקי מחשב הניתנות להורדה; ביגוד מיגון עשוי במיוחד 
לשימוש על ידי נהגי כלי רכב ממונעים להגנה מפני תאונה או 
פגיעה; בתי מנורה.                                                           
                                                                                    

                                  

Class: 12 סוג: 12

All-terrain vehicle; four-wheeled motor vehicle; 
motorcycles; motorized, electric-powered, self-
propelled, self-balancing, wheeled personal mobility, 
transportation device; bicycles; robotic transport 
vehicles; motors and engines for land vehicles; 
antitheft alarms for vehicles; security alarms for 
vehicles; motor scooters; self-balancing two-wheeled 
electric scooters; electric bicycle; kick scooter; tires.

טרקטורון; כלי רכב בעל ארבעה גלגלים; אופנועים; כלי ממונע, 
חשמלי, בעל הנעה עצמית, בייצוב עצמי, על גלגלים לניידות 

אישית, לתחבורה; אופניים; כלי תחבורה רובוטיים; מנועים לכלי 
רכב יבשתיים; מערכות אזעקה למניעת גניבת רכב; מערכת 

אזעקה לכלי רכב; קטנועים; גלגשת דו-גלגלית חשמלית בייצוב 
עצמי; אופניים חשמליים; קורקינט; צמיגים.                           
                                                                                    
                                                                                    

Class: 18 סוג: 18

Umbrella; luggage; tote bags; reusable shopping 
bags.

מטריה; מזוודות; תיקי טוט; תיקי קניות רב פעמיים.             

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tops, shirts, T- shirts, tank tops, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, knit shirts, jerseys, 
headwear, caps, hats, pants, accessories in the 
nature of gloves and socks, footwear, shoes, jackets, 
coats, and bottoms.

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות, חולצות טי, גופיות, סווטשירטים, 
סווטשירטים עם ברדסים, סריגים, חולצות ג'רסי, כובעי מצחייה, 
כובעים, מכנסיים, אביזרים מסוג של כפפות וגרביים, הנעלה, 
נעליים, ג'קט, מעילים וסוגי מכנסיים שונים.                           

        

Class: 28 סוג: 28

Knee pads for athletic use; toy scooters;  roller 
skates; batting gloves; toy vehicles; toy robots; 
skateboards.                   

מגיני ברכיים לשימוש באתלטיקה; קורקינטים צעצוע; גלגיליות; 
כפפות לחבטות בייסבול; מכוניות צעצוע; רובוטים צעצוע; 

סקייטבורדים.

Class: 37 סוג: 37

Vehicle repair and maintenance; maintenance and 
repair of transportation devices and related 
equipment and accessories.

תיקונים ותחזוקה של כלי רכב; תחזוקה ותיקונים של כלי 
תחבורה וציוד ואביזרים נלווים.                                           

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 103530/06/2019



 Owners

Name: SEGWAY INC.

Address: 14 Technology Drive, Bedford, New Hampshire, 
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: 39 סוג: 39

Vehicle  rental; leasing and rental of transportation 
devices and vehicles; transportation services; leasing 
and rental of electric bicycles, motorized bicycles and 
motorized, self-propelled, wheeled personal mobility 
devices, namely, mobility scooters, utility carts, 
chariots, patrollers and related equipment and 
accessories;  electric scooter rental.

השכרת כלי רכב; השכרה ושכירות של כלי תחבורה וכלי רכב; 
שירותי תחבורה; השכרה ושכירות של אופניים חשמליים, 

אופנועים ממונעים וכלי תחבורה ממונעים, בעלי הנעה עצמית, 
על גלגלים לניידות אישית, דהיינו, קלנועיות, עגלות שירות, 

נגררים, כלי סיור וציוד ואביזרים נלווים; השכרת קטנוע חשמלי.  
                                                                                     
                                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 103630/06/2019



Trade Mark No. 311369 מספר סימן

Application Date 02/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beijing Hulian Innovation Works Investment 
Management Co., Ltd.

Address: Room 1001-055, Tower Block 1, 10/F No.3 
Haidian St, Haidian District, Beijing, People's Republic of 
China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Capital investment; financial management; rental of 
offices [real estate]; loans [financing]; investment of 
funds; financial consultancy; brokerage; financial 
analysis; providing financial information via a web 
site; trusteeship; financing services; rental of offices 
for co-working.

השקעות הון; ניהול פיננסי; השכרת משרדים; מתן הלוואות; 
השקעות של כספים; ייעוץ פיננסי; תיווך; אנליזה פיננסית; מתן 
מידע פיננסי דרך אתר אינטרנט; נאמנות; שירותים פיננסים; 

השכרת משרדים משותפים.                                                
                                                                                    

                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 103730/06/2019



Trade Mark No. 311370 מספר סימן

Application Date 02/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beijing Hulian Innovation Works Investment 
Management Co., Ltd.

Address: Room 1001-055, Tower Block 1, 10/F No.3 
Haidian St, Haidian District, Beijing, People's Republic of 
China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Capital investment; financial management; rental of 
offices [real estate]; loans [financing]; investment of 
funds; financial consultancy; brokerage; financial 
analysis; providing financial information via a web 
site; trusteeship; financing services; rental of offices 
for co-working.

השקעות הון; ניהול פיננסי; השכרת משרדים; מתן הלוואות; 
השקעות של כספים; ייעוץ פיננסי; תיווך; אנליזה פיננסית; מתן 
מידע פיננסי דרך אתר אינטרנט; נאמנות; שירותים פיננסים; 

השכרת משרדים משותפים.                                                
                                                                                    

                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 103830/06/2019



Trade Mark No. 311371 מספר סימן

Application Date 02/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beijing Hulian Innovation Works Investment 
Management Co., Ltd.

Address: Room 1001-055, Tower Block 1, 10/F No.3 
Haidian St, Haidian District, Beijing, People's Republic of 
China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Capital investment; financial management; rental of 
offices [real estate]; loans [financing]; investment of 
funds; financial consultancy; brokerage; financial 
analysis; providing financial information via a web 
site; trusteeship.

השקעות הון; ניהול פיננסי; השכרת משרדים; מתן הלוואות; 
השקעות של כספים; ייעוץ פיננסי; תיווך; אנליזה פיננסית; מתן 
מידע פיננסי דרך אתר אינטרנט; נאמנות.                              
                                                                                    

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 103930/06/2019



Trade Mark No. 311372 מספר סימן

Application Date 02/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps as parts of machines, motors and engines; 
electric generators; industrial robots.

משאבות כחלקים של מכונות ומנועים; גנרטורים חשמליים; 
רובוטים תעשייתיים.                                     

Class: 9 סוג: 9

Humanoid robots with artificial intelligence; robots for 
personal or hobby use; laboratory robots; electric 
batteries; electrical and electronic burglar alarms; 
protective helmets; gloves for protection against 
accidents; sunglasses; computer operating programs; 
downloadable computer game programs; protective 
clothing especially made for use for wear by 
motorists for protection against accident or injury; 
lamp housing.

רובוטים אנושיים בעלי בינה מלאכותית; רובוטים לשימוש אישי 
או לתחביב; רובוטים למעבדות; סוללות חשמליות; מערכות 
אזעקה חשמליות אלקטרוניות; קסדות הגנה; כפפות להגנה 

מפני תאונות; משקפי שמש; תוכניות להפעלת מחשב; תוכניות 
למשחקי מחשב הניתנות להורדה; ביגוד מיגון עשוי במיוחד 
לשימוש על ידי נהגי כלי רכב ממונעים להגנה מפני תאונה או 
פגיעה; בתי מנורה.                                                           
                                                                                    

                                  

Class: 12 סוג: 12

All-terrain vehicle; four-wheeled motor vehicle; 
motorcycles; motorized, electric-powered, self-
propelled, self-balancing, wheeled personal mobility, 
transportation device; bicycles; robotic transport 
vehicles; motors and engines for land vehicles; 
antitheft alarms for vehicles; security alarms for 
vehicles; motor scooters; self-balancing two-wheeled 
electric scooters; electric bicycle; kick scooter; tires.

טרקטורון; כלי רכב בעל ארבעה גלגלים; אופנועים; כלי ממונע, 
חשמלי, בעל הנעה עצמית, בייצוב עצמי, על גלגלים לניידות 

אישית, לתחבורה; אופניים; כלי תחבורה רובוטיים; מנועים לכלי 
רכב יבשתיים; מערכות אזעקה למניעת גניבת רכב; מערכת 

אזעקה לכלי רכב; קטנועים; גלגשת דו-גלגלית חשמלית בייצוב 
עצמי; אופניים חשמליים; קורקינט; צמיגים.                           
                                                                                    
                                                                                    

Class: 18 סוג: 18

Umbrella; luggage; tote bags; reusable shopping 
bags.

מטריה; מזוודות; תיקי טוט; תיקי קניות רב פעמיים.             

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tops, shirts, T- shirts, tank tops, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, knit shirts, jerseys, 
headwear, caps, hats, pants, accessories in the 
nature of gloves and socks, footwear, shoes, jackets, 
coats, and bottoms.

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות, חולצות טי, גופיות, סווטשירטים, 
סווטשירטים עם ברדסים, סריגים, חולצות ג'רסי, כובעי מצחייה, 
כובעים, מכנסיים, אביזרים מסוג של כפפות וגרביים, הנעלה, 
נעליים, ג'קט, מעילים וסוגי מכנסיים שונים.                           

        

Class: 28 סוג: 28

Knee pads for athletic use; toy scooters;  roller 
skates; batting gloves; toy vehicles; toy robots; 
skateboards.                   

מגיני ברכיים לשימוש באתלטיקה; קורקינטים צעצוע; גלגיליות; 
כפפות לחבטות בייסבול; מכוניות צעצוע; רובוטים צעצוע; 

סקייטבורדים.

Class: 37 סוג: 37

Vehicle repair and maintenance; maintenance and 
repair of transportation devices and related 
equipment and accessories.

תיקונים ותחזוקה של כלי רכב; תחזוקה ותיקונים של כלי 
תחבורה וציוד ואביזרים נלווים.                                           

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 104030/06/2019



 Owners

Name: SEGWAY INC.

Address: 14 Technology Drive, Bedford, New Hampshire, 
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: 39 סוג: 39

Vehicle  rental; leasing and rental of transportation 
devices and vehicles; transportation services; leasing 
and rental of electric bicycles, motorized bicycles and 
motorized, self-propelled, wheeled personal mobility 
devices, namely, mobility scooters, utility carts, 
chariots, patrollers and related equipment and 
accessories;  electric scooter rental.

השכרת כלי רכב; השכרה ושכירות של כלי תחבורה וכלי רכב; 
שירותי תחבורה; השכרה ושכירות של אופניים חשמליים, 

אופנועים ממונעים וכלי תחבורה ממונעים, בעלי הנעה עצמית, 
על גלגלים לניידות אישית, דהיינו, קלנועיות, עגלות שירות, 

נגררים, כלי סיור וציוד ואביזרים נלווים; השכרת קטנוע חשמלי.  
                                                                                     
                                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 104130/06/2019



Trade Mark No. 311376 מספר סימן

Application Date 02/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleachers; general cleansing liquid; liquid floor wax; 
liquid floors; hands cleansing liquid; dishes cleansing 
liquid; degreasers; toilet cleansing and sanitization 
liquid; windows cleansing liquid; body cleansing 
liquid; hair shampoo; soaps; liquid soaps; all in 
neutral or other scents; scented liquid floors; perfume 
products for the air, floor and surfaces; air fragrance 
reed diffusers; air fragrance preparations; scented 
sprays for automatic and machines and for manual 
use.

אקונומיקה; נוזלי ניקוי כלליים; נוזל רצפות ווקס; נוזלי ניקוי 
לרצפות; נוזלי ניקוי לידיים; נוזלי ניקוי כלים; נוזלי מסיר שומנים; 
נוזלי ניקוי וחיטוי לאסלה; נוזלי ניקוי חלונות; נוזלי ניקוי גוף; 

נוזלי שמפו לשיער; סבונים; סבונים נוזליים; כולם בריח ניטרלי 
או ריחות שונים; נוזלי רצפות ריחניים; מוצרי בישום לאוויר, 
לרצפות ולמשטחים; מפזרי ריח לאויר בעלי לשונית; תכשירי 
ניחוח לאויר; תרסיסי ריח למתקני ריח אוטומטיים או לשימוש 
ידני.                                                                               

                                                  

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper products. Towel paper; toilet paper; 
tissue paper; paper in use for cosmetic use; paper 
towels; hand washing paper towels; plastic film and 
plastic bags for wrapping and packaging; plastic bags 
for garbage; plastic materials for packaging.

נייר ומוצרי נייר. נייר מגבת; נייר טואלט; נייר טישו; ניירות 
המשמשים לטואלטיקה; מגבות נייר; נייר ניגוב ידיים; יריעות 
ושקיות מפלסטיק לעטיפה ואריזה; שקיות זבל; חומרים 

פלסטיים לאריזה.                                                             
                                                                                    

          

Class: 21 סוג: 21

Soap dispensers, dispensers for foam soap, 
dispensers for liquid soap, toilet paper dispensers, 
dispensers for paper towels, paper dispensers for 
different paper products.

דיספנסרים לסבון, דיספנסרים לסבון מוקצף, דיספנסרים לסבון 
נוזלי, דיספנסרים לנייר טואלט, דיספנסרים לנייר מגבת, 

מתקנים להנפקת מוצרי נייר שונים.                                     
                            

כ"ז סיון תשע"ט - 104230/06/2019



Ownersבעלים

Name: Y NATANEL CONSUMER GOODS MARKETING 
LTD

שם: י נתנאל שיווק מוצרי צריכה בע"מ

Address: Qasem Industrial, Kafar Qasem, Israel כתובת : א.ת. קסם, כפר קאסם, ישראל

חברה פרטית

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

כ"ז סיון תשע"ט - 104330/06/2019



VERMONT CASTINGS

Trade Mark No. 311379 מספר סימן

Application Date 03/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning sprays, namely for barbecues.                 .(גריל ברביקיו) תרסיסים לניקוי, דהיינו למנגלים

Class: 4 סוג: 4

Cedar planks; salt blocks, volcanic stones for 
cooking; wood chips for flavouring; solid fuel inserts 
for barbeque grills; charcoal briquettes; Liquid 
propane filled tanks.

קרשי ארז; בלוקי מלח, אבני לבה לבישול; שבבי עץ לתיבול; 
טבליות דלק מוצק לגריל ברביקיו; לבני פחם; בלוני פרופן נוזלי.  
                                                                                     

                                

Class: 9 סוג: 9

Meat probe and thermometers.           .דוקרנים לבדיקת בשר ומדי-חום לבשר

Class: 11 סוג: 11

Barbecues, namely, portable gas barbecues, 
stationary gas barbecues, portable charcoal 
barbecues, stationary charcoal barbecues, portable 
electric barbecues, stationary electric barbecues and 
social grills; Parts and accessories for barbecue 
grills, namely, grilling baskets, grill racks, beer can 
chicken, cast iron smoker box, propane gauge, lights 
for barbecues, basting set, vista food tent, lid prop, 
barbecue mitts and gloves, barbecue apron, round 
wok, kebab racks, pizza cutter and pizza peel; 
toppers for barbecue grills, namely, pizza pans; rib 
rack, grill pans; grill tool holders, charcoal chimneys, 
charcoal rails, side burners, drip pans and disposable 
grease tray liners; barbecue covers; grill pads; wind 
guards; barbecue grills lighters and torches; indirect 
roasting pods; electric grills; tabletop gas broilers and 
tabletop electric broilers; burners for barbecues, grills 
and tabletop broilers; griddles; chicken rotisseries for 
barbecues; pellet grills, wood burning pizza ovens, 
gas pizza ovens and outdoor fryers; solar cookers; 
built-in grills; modular outdoor kitchens; barbecue 
replacement parts, namely, burners, hoses, 
regulators, grid plates, heat plates, cooking grates, 
replacement knobs and ignition systems; Outdoor 
heaters which are not fireplaces or log sets and fire 
tables which do not contain log sets; Outdoor heating 
accessories; outdoor smokers, namely, electric 
smokers, gas smokers, and charcoal smokers; 
rotisseries; parts and accessories for barbecue grills, 
namely, griddles, charcoal rails, condiment holders, 
vegetable holders, meat holders and meat racks and 
skewers; barbecue grill igniters.

גרילים, דהיינו, גריל גז נייד, גרילי גז נייחים, גרילי פחם ניידים, 
גרילי פחם נייחים, גרילים חשמליים ניידים, גרילים חשמליים 
נייחים וגרילים גדולים (לאירועים); חלקים ואביזרים לגרילי 
ברביקיו, דהיינו, סלי צלייה, רשתות לגריל, מתקן עוף בבירה 

(לצליית עוף שלם בגריל), קופסת עישון מברזל יצוק, מד פרופן, 
תאורה לגריל, ערכה למרינדה, כיסוי אוהל למזון של חברת 
vista , אביזרים ותומכי מכסים, כפפות גריל ברביקיו, סינר 
מנגל, ווק עגול, רשתות קבבים, חותך פיצה ותרווד לפיצה; 
אביזרים לגרילים, דהיינו, מגשי פיצה; מתקן צלעות, רשתות 
גריל; מחזיקי כלים לגריל, מלהיט פחמים, סלסילות לגידור 

פחם, מבערי צד, בסיסים לאיסוף שומנים תבניות חד פעמיות 
לאיסוף שומן; כיסויים לגריל; משטח הגנה לגריל; מגני רוח; 

מצתים ולפידים לגריל; רשתות גריל לצלייה על אש לא ישירה; 
גרילים חשמליים; גרילי גז שולחניים וגרילרים חשמליים 
שולחניים; מבערים לגרילים וגרילרים שולחניים; מחבתות; 

מתקן לצליית עוף שלם בגריל; מעשנות בשר/גריל פלט; תנורי 
עצים לפיצה, תנורי גז לפיצה; סירי טיגון לשימוש חוץ; תנורי 

שמש/ תנורים סולאריים; גרילים מובנים; מטבחי חוץ מודולרים; 
חלקי חילוף לגרילים, דהיינו, מבערים, צינורות, ווסתים, רשתות 
צריבה, פלטות חימום, אסכלות בישול, ידיות וכפתורי החלפה 
וערכות הצתה; תנורי חימום חוץ שאינם קמינים או גזעי עצים 
להסקה ומדורות גן לגינה שאינם מכילים גזעי עצים; אביזרים 
לחימום חוץ; מעשנות חוץ, דהיינו, מעשנות חשמליות, מעשנות 
גז ומעשנות פחם; שיפודים מסתובבים לגריל; חלקים ואביזרים 
לגרילים, דהיינו, תבניות ומחבתות, סלסילות לגידור פחם, 
מתקן לרטבים ותבלינים, מתקנים לירקות, מתקנים לבשר 

רשות בשר ושפודים לבשר; מצתים לגרילי ברביקיו.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 21 סוג: 21

Barbecue utensils, namely, turners, tongs and forks, 
basting brush sold individually and as a set; 
Barbecue mitts and gloves; cookware, namely pots, 
pans, skillets, both open-stock and sets; grill brushes 
and scrapers; grill scrubbers; grill grate seasoning 
brush.

כלים לגריל, דהיינו, הופכנים, מלקחיים ומזלגות, מברשת 
מריחה למרינדה ותיבול הנמכרים בנפרד וכסט; כפפות לגריל; 

כלי בישול, דהיינו, סירים, מחבתות, מחבתות שטוחות, 
הנמכרים בנפרד וגם כסטים; מברשות ומגרדות; מברשות ניקוי 
לגריל; מברשת תיבול לגריל.                                               

              

כ"ז סיון תשע"ט - 104430/06/2019



 Owners

Name: Canadian Tire Corporation, Limited

Address: 2180 Yonge Street, Toronto, Ontario, M4P 2V8, 
Canada

Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 30 סוג: 30

Spices and rubs.                                 .תבלינים ותערובות תבלינים למריחה

כ"ז סיון תשע"ט - 104530/06/2019



PSORID

Trade Mark No. 311385 מספר סימן

Application Date 03/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BREATH OF LIFE PHARMA LTD שם: ברף אוף לייף פארמה בע"מ

Address: Revadim, Israel כתובת : רבדים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: 98 Yigal Allon St., Ampa Tower, 36 Floor, Tel 
Aviv - Yafo, 6789141, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 98, מגדל  אמפא, קומה 36, תל 
אביב-יפו, 6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical cannabis, cannabis preparations, medicinal 
cannabis oils and derivative products for medical 
care, therapeutic and clinical purposes and for the 
treatment of a wide variety of ailments and medical 
conditions; all in the form of topical creams, gels, 
salves, sprays, balms and ointments; all products are 
based on cannabinoids; all included in class 5. 

קנאביס רפואי, תכשירי קנאביס, שמני קנאביס רפואי, ומוצרים 
נגזרים למטרות טיפול רפואי, מטרות טיפוליות וקליניות ולטיפול 
במגוון רחב של מחלות ומצבים רפואיים; כל זאת בצורת קרמים 
לטיפול מקומי, ג'לים, משחות, תרסיסים, משחה מרגיעה ונוזל 
רפואי למשיחה; כל המוצרים מבוססי קנבינואידים; כולם נכללים 
בסוג 5.                                                                           

                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 104630/06/2019



BOL PHARMA 

Trade Mark No. 311386 מספר סימן

Application Date 03/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cannabinoid compounds based 
cosmetics products and preparations; toilet products 
and preparations for the care of the body, skin and 
hair, for adornment, beautifying and for cosmetic 
purposes, in the form of topical creams, gels, lotions, 
moisturizers, ointments, pastes, emulsions, oils, 
balms, salts, balsams, powders and sprays, for use 
on the body, skin and hair and for the treatment, 
care, adornment, cleansing, soothing, revitalizing and 
relaxing of the body and skin; all products are based 
on cannabinoids; all included in class 3. 

מוצרי ותכשירי קוסמטיקה לא רפואיים מבוססי תרכובות 
קנבינואידים; מוצרי ותכשירי טואלטיקה, לטיפוח הגוף, העור 
והשיער, למטרות הידור, ייפוי וקוסמטיקה, בצורה של קרמים 
לשימוש מקומי, ג'לים, תחליבים, קרמי לחות, מסיכות, משחות, 
אמולסיות, שמנים, משחות מרגיעות, מלחים, בשמים, אבקות, 
תרסיסים, לשימוש על הגוף, העור והשיער ולטיפול, טיפוח, 

ייפוי, ניקוי, שיכוך, ריענון והרגעה של הגוף והעור; כל המוצרים 
מבוססי קנבינואידים; כל המוצרים כלולים בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 5 סוג: 5

Medical cannabis, cannabis preparations, medicinal 
cannabis oils and derivative products for medical 
care, therapeutic and clinical purposes and for the 
treatment of a wide variety of ailments and medical 
conditions; all in the form of aerosols, pills, caplets, 
liquid form, drops form, capsules, tablets, 
compressed tablets; topical creams in the form of 
gels, salves, sprays, balms and ointments; medicinal 
cannabis products and preparations in dried, 
preserved, powder or liquid form for the use in 
metered dose inhalers, dry powder inhalers or 
vaporization devices; cannabinoids compounds 
based nutraceuticals for use as a dietary supplement; 
 all products are based on cannabinoids; all included 
in class 5.

קנאביס רפואי, תכשירי קנאביס, שמני קנאביס רפואי, ומוצרים 
נגזרים למטרות טיפול רפואי, מטרות טיפוליות וקליניות ולטיפול 

במגוון רחב של חוליים ומצבים רפואיים; כל זאת בצורת 
תרסיסים, גלולות, קפליות, צורה נוזלית, צורת טיפות, כמוסות, 
טבליות, טבליות דחוסות; קרמים לשימוש מקומי בצורה של 
ג'לים, משחות, תרסיסים, משחות מרגיעות ומסכות; מוצרי 

ותכשירי קנאביס רפואיים בצורה מיובשת, משומרת, אבקתית 
או נוזלית לשימוש במשאפים במינון גבוה, משאפי אבקה יבשה 
או במכשירי אידוי; תוספי תזונה מבוססי תרכובות קנבינואידים 
לשימוש כתוסף תזונה; כל המוצרים מבוססי קנבינואידים; כולם 
כלולים בסוג 5.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 10 סוג: 10

Metered dose inhalers; dry powder inhalers; 
vaporization apparatuses, instruments and devices; 
all for use with medicinal cannabis products and 
preparations that are based on cannabinoids, in the 
form of dried, preserved, powder or liquid form; all 
included in class 10.

משאפים במינון גבוה; משאפי אבקה יבשה; מנגנוני, מכשירי 
והתקני אידוי; כולם לשימוש עם מוצרי ותכשירי קנאביס רפואי 
מבוססי  קנבינואידים בצורה מיובשת, משומרת, אבקתית או 
נוזלית; כולם כלולים בסוג 10.                                             
                                                                                    

                                  

Class: 11 סוג: 11

Vapor devices and electric vaporizers for the 
vaporization of herbal and plant matter; apparatus for 
heating liquids; apparatus for generating vapor; all 
included in class 11.

מכשירי אדים ומאיידים חשמליים לאידוי של עשבי וצמחי מרפא; 
מכשיר לחימום נוזלים; מכשיר לייצור אדים; כולם כלולים בסוג 
                                                                               .11

                                        

Class: 34 סוג: 34

Dried cannabis flowers for smoking purposes, 
namely, dried cannabis for use in
vaporizers devices; all included in class 34;

פרחי קנאביס מיובשים למטרות עישון, כלומר, קנאביס מיובש 
לשימוש במכשירי אידוי; כולם כלולים בסוג 34.                       

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 104730/06/2019



Ownersבעלים

Name: BREATH OF LIFE PHARMA LTD שם: ברף אוף לייף פארמה בע"מ

Address: Revadim, Israel כתובת : רבדים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: 98 Yigal Allon St., Ampa Tower, 36 Floor, Tel 
Aviv - Yafo, 6789141, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 98, מגדל  אמפא, קומה 36, תל 
אביב-יפו, 6789141, ישראל

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing services; extraction, 
production and synthesis of compounds and 
materials; Treatment and transformation of 
compounds and materials; custom assembling of 
compounds and materials; research and 
development of new compounds and materials; 
custom manufacturing of apparatuses and 
instruments for use with cannabis products and 
preparations; all in respect of cannabinoid 
compounds and materials; all included in class 40. 

שירותי ייצור מותאמים אישית; מיצוי, ייצור וסינתזה של 
תרכובות וחומרים; טיפול ושינוי של תרכובות וחומרים; הרכבה 
מותאמת אישית של תרכובות וחומרים; מחקר ופיתוח של 

תרכובות וחומרים חדשים; ייצור מותאם אישית של מכשירים 
וכלים לשימוש עם מוצרי ותכשירי קנאביס; הכל ביחס 

לתרכובות וחומרים קנבינואידים; כולם כלולים בסוג 40.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Clinical trials services; medical, scientific, industrial 
and clinical research and development; consultancy 
and technical advice; testing and inspection; 
development services of varieties, strains and 
species of cannabaceae plants; development of 
methods for developing improved cannabaceae 
varieties, strains and species; development of 
methods for growing cannabaceae plants; 
development of methods for matching varieties, 
strains and species for treatment of various medical 
conditions; all in respect of cannabinoid compounds 
and materials; all included in class 42. 

שירותי ניסויים קליניים; מחקר ופיתוח רפואי, מדעי, תעשייתי 
וקליני; ייעוץ כולל ייעוץ טכני; בדיקה וביקורת; שירותי פיתוח 
זנים, סוגים ומינים של צמחים קנאביים; פיתוח שיטות לפיתוח 
של זנים, סוגים ומינים קנאביים משופרים; פיתוח שיטות לגידול 
צמחים קנאביים; פיתוח שיטות להתאמת  זנים, סוגים ומינים 
לטיפול במצבים רפואיים שונים; הכל ביחס לתרכובות וחומרים 
קנבינואידים; כולם כלולים בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 44 סוג: 44

Health and medical advisory services relating to the 
use of cannabinoid compounds based products and 
preparation and cannabis derivatives for the 
treatment of various medical conditions; development 
of methods for matching cannabaceae varieties, 
strains and species for treatment of various medical 
conditions; providing consultation, information and 
advice to patients and healthcare professionals and 
providers; growing and farming cannabaceae plants; 
cultivation advisory services relating to growing of 
cannabaceae plants; management and operation of 
agricultural facilities; all included in class 44. 

שירותי ייעוץ רפואי ובריאותי הנוגעים לשימוש במוצרים 
ותכשירים מבוססי תרכובות קנבינואידים ונגזרות קנאביס 

לטיפול במצבים רפואיים שונים; פיתוח שיטות להתאמת זנים, 
סוגים ומינים קנאביים לטיפול במצבים רפואיים שונים; מתן 
ייעוץ ומידע למטופלים, ולאנשי מקצוע וספקים בתחום 

הבריאות; גידול וחקלאות של צמחים קנאביים; שירותי ייעוץ 
בעניין טיפוח בנוגע לגידול צמחים קנאביים; ניהול ותפעול של 
מתקנים חקלאיים; כולם כלולים בסוג 44.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 104830/06/2019



Trade Mark No. 311387 מספר סימן

Application Date 03/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cannabinoid compounds based 
cosmetics products and preparations; toilet products 
and preparations for the care of the body, skin and 
hair, for adornment, beautifying and for cosmetic 
purposes, in the form of topical creams, gels, lotions, 
moisturizers, ointments, pastes, emulsions, oils, 
balms, salts, balsams, powders and sprays, for use 
on the body, skin and hair and for the treatment, 
care, adornment, cleansing, soothing, revitalizing and 
relaxing of the body and skin; all products are based 
on cannabinoids; all included in class 3. 

מוצרי ותכשירי קוסמטיקה לא רפואיים מבוססי תרכובות 
קנבינואידים; מוצרי ותכשירי טואלטיקה, לטיפוח הגוף, העור 
והשיער, למטרות הידור, ייפוי וקוסמטיקה, בצורה של קרמים 
לשימוש מקומי, ג'לים, תחליבים, קרמי לחות, מסיכות, משחות, 
אמולסיות, שמנים, משחות מרגיעות, מלחים, בשמים, אבקות, 
תרסיסים, לשימוש על הגוף, העור והשיער ולטיפול, טיפוח, 

ייפוי, ניקוי, שיכוך, ריענון והרגעה של הגוף והעור; כל המוצרים 
מבוססי קנבינואידים; כל המוצרים כלולים בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 5 סוג: 5

Medical cannabis, cannabis preparations, medicinal 
cannabis oils and derivative products for medical 
care, therapeutic and clinical purposes and for the 
treatment of a wide variety of ailments and medical 
conditions; all in the form of aerosols, pills, caplets, 
liquid form, drops form, capsules, tablets, 
compressed tablets; topical creams in the form of 
gels, salves, sprays, balms and ointments; medicinal 
cannabis products and preparations in dried, 
preserved, powder or liquid form for the use in 
metered dose inhalers, dry powder inhalers or 
vaporization devices; cannabinoids compounds 
based nutraceuticals for use as a dietary supplement; 
 all products are based on cannabinoids; all included 
in class 5.

קנאביס רפואי, תכשירי קנאביס, שמני קנאביס רפואי, ומוצרים 
נגזרים למטרות טיפול רפואי, מטרות טיפוליות וקליניות ולטיפול 

במגוון רחב של חוליים ומצבים רפואיים; כל זאת בצורת 
תרסיסים, גלולות, קפליות, צורה נוזלית, צורת טיפות, כמוסות, 
טבליות, טבליות דחוסות; קרמים לשימוש מקומי בצורה של 
ג'לים, משחות, תרסיסים, משחות מרגיעות ומסכות; מוצרי 

ותכשירי קנאביס רפואיים בצורה מיובשת, משומרת, אבקתית 
או נוזלית לשימוש במשאפים במינון גבוה, משאפי אבקה יבשה 
או במכשירי אידוי; תוספי תזונה מבוססי תרכובות קנבינואידים 
לשימוש כתוסף תזונה; כל המוצרים מבוססי קנבינואידים; כולם 
כלולים בסוג 5.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 10 סוג: 10

Metered dose inhalers; dry powder inhalers; 
vaporization apparatuses, instruments and devices; 
all for use with medicinal cannabis products and 
preparations that are based on cannabinoids, in the 
form of dried, preserved, powder or liquid form; all 
included in class 10.

משאפים במינון גבוה; משאפי אבקה יבשה; מנגנוני, מכשירי 
והתקני אידוי; כולם לשימוש עם מוצרי ותכשירי קנאביס רפואי 
מבוססי קנבינואידים בצורה מיובשת, משומרת, אבקתית או 

נוזלית; כולם כלולים בסוג 10.                                             
                                                                                    

                                    

Class: 11 סוג: 11

Vapor devices and electric vaporizers for the 
vaporization of herbal and plant matter; apparatus for 
heating liquids; apparatus for generating vapor; all 
included in class 11.

מכשירי אדים ומאיידים חשמליים לאידוי של עשבי וצמחי מרפא; 
מכשיר לחימום נוזלים; מכשיר לייצור אדים; כולם כלולים בסוג 
                                                                               .11

                                        

Class: 34 סוג: 34

Dried cannabis flowers for smoking purposes, 
namely, dried cannabis for use in vaporizers devices; 
all included in class 34;

פרחי קנאביס מיובשים למטרות עישון, כלומר, קנאביס מיובש 
לשימוש במכשירי אידוי; כולם כלולים בסוג 34.                       

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 104930/06/2019



Ownersבעלים

Name: BREATH OF LIFE PHARMA LTD שם: ברף אוף לייף פארמה בע"מ

Address: Revadim, Israel כתובת : רבדים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: 98 Yigal Allon St., Ampa Tower, 36 Floor, Tel 
Aviv - Yafo, 6789141, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 98, מגדל  אמפא, קומה 36, תל 
אביב-יפו, 6789141, ישראל

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing services; extraction, 
production and synthesis of compounds and 
materials; Treatment and transformation of 
compounds and materials; custom assembling of 
compounds and materials; research and 
development of new compounds and materials; 
custom manufacturing of apparatuses and 
instruments for use with cannabis products and 
preparations; all in respect of cannabinoid 
compounds and materials; all included in class 40. 

שירותי ייצור מותאמים אישית; מיצוי, ייצור וסינתזה של 
תרכובות וחומרים; טיפול ושינוי של תרכובות וחומרים; הרכבה 
מותאמת אישית של תרכובות וחומרים; מחקר ופיתוח של 

תרכובות וחומרים חדשים; ייצור מותאם אישית של מכשירים 
וכלים לשימוש עם מוצרי ותכשירי קנאביס; הכל ביחס 

לתרכובות וחומרים קנבינואידים; כולם כלולים בסוג 40.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Clinical trials services; medical, scientific, industrial 
and clinical research and development; consultancy 
and technical advice; testing and inspection; 
development services of varieties, strains and 
species of cannabaceae plants; development of 
methods for developing improved cannabaceae 
varieties, strains and species; development of 
methods for growing cannabaceae plants; 
development of methods for matching varieties, 
strains and species for treatment of various medical 
conditions; all in respect of cannabinoid compounds 
and materials; all included in class 42. 

שירותי ניסויים קליניים; מחקר ופיתוח רפואי, מדעי, תעשייתי 
וקליני; ייעוץ כולל ייעוץ טכני; בדיקה וביקורת; שירותי פיתוח 
זנים, סוגים ומינים של צמחים קנאביים; פיתוח שיטות לפיתוח 
של זנים, סוגים ומינים קנאביים משופרים; פיתוח שיטות לגידול 
צמחים קנאביים; פיתוח שיטות להתאמת  זנים, סוגים ומינים 
לטיפול במצבים רפואיים שונים; הכל ביחס לתרכובות וחומרים 
קנבינואידים; כולם כלולים בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 44 סוג: 44

Health and medical advisory services relating to the 
use of cannabinoid compounds based products and 
preparation and cannabis derivatives for the 
treatment of various medical conditions; development 
of methods for matching cannabaceae varieties, 
strains and species for treatment of various medical 
conditions; providing consultation, information and 
advice to patients and healthcare professionals and 
providers; growing and farming cannabaceae plants; 
cultivation advisory services relating to growing of 
cannabaceae plants; management and operation of 
agricultural facilities; all included in class 44. 

שירותי ייעוץ רפואי ובריאותי הנוגעים לשימוש במוצרים 
ותכשירים מבוססי תרכובות קנבינואידים ונגזרות קנאביס 

לטיפול במצבים רפואיים שונים; פיתוח שיטות להתאמת זנים, 
סוגים ומינים קנאביים לטיפול במצבים רפואיים שונים; מתן 
ייעוץ ומידע למטופלים, ולאנשי מקצוע וספקים בתחום 

הבריאות; גידול וחקלאות של צמחים קנאביים; שירותי ייעוץ 
בעניין טיפוח בנוגע לגידול צמחים קנאביים; ניהול ותפעול של 
מתקנים חקלאיים; כולם כלולים בסוג 44.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 105030/06/2019



Trade Mark No. 311388 מספר סימן

Application Date 03/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cannabinoid compounds based 
cosmetics products and preparations; toilet products 
and preparations for the care of the body, skin and 
hair, for adornment, beautifying and for cosmetic 
purposes, in the form of topical creams, gels, lotions, 
moisturizers, ointments, pastes, emulsions, oils, 
balms, salts, balsams, powders and sprays, for use 
on the body, skin and hair and for the treatment, 
care, adornment, cleansing, soothing, revitalizing and 
relaxing of the body and skin; all products are based 
on cannabinoids; all included in class 3. 

מוצרי ותכשירי קוסמטיקה לא רפואיים מבוססי תרכובות 
קנבינואידים; מוצרי ותכשירי טואלטיקה, לטיפוח הגוף, העור 
והשיער, למטרות הידור, ייפוי וקוסמטיקה, בצורה של קרמים 
לשימוש מקומי, ג'לים, תחליבים, קרמי לחות, מסיכות, משחות, 
אמולסיות, שמנים, משחות מרגיעות, מלחים, בשמים, אבקות, 
תרסיסים, לשימוש על הגוף, העור והשיער ולטיפול, טיפוח, 

ייפוי, ניקוי, שיכוך, ריענון והרגעה של הגוף והעור; כל המוצרים 
מבוססי קנבינואידים; כל המוצרים כלולים בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 5 סוג: 5

Medical cannabis, cannabis preparations, medicinal 
cannabis oils and derivative products for medical 
care, therapeutic and clinical purposes and for the 
treatment of a wide variety of ailments and medical 
conditions; all in the form of aerosols, pills, caplets, 
liquid form, drops form, capsules, tablets, 
compressed tablets; topical creams in the form of 
gels, salves, sprays, balms and ointments; medicinal 
cannabis products and preparations in dried, 
preserved, powder or liquid form for the use in 
metered dose inhalers, dry powder inhalers or 
vaporization devices; cannabinoids compounds 
based nutraceuticals for use as a dietary supplement; 
 all products are based on cannabinoids; all included 
in class 5.

קנאביס רפואי, תכשירי קנאביס, שמני קנאביס רפואי, ומוצרים 
נגזרים למטרות טיפול רפואי, מטרות טיפוליות וקליניות ולטיפול 

במגוון רחב של חוליים ומצבים רפואיים; כל זאת בצורת 
תרסיסים, גלולות, קפליות, צורה נוזלית, צורת טיפות, כמוסות, 
טבליות, טבליות דחוסות; קרמים לשימוש מקומי בצורה של 
ג'לים, משחות, תרסיסים, משחות מרגיעות ומסכות; מוצרי 

ותכשירי קנאביס רפואיים בצורה מיובשת, משומרת, אבקתית 
או נוזלית לשימוש במשאפים במינון גבוה, משאפי אבקה יבשה 
או במכשירי אידוי; תוספי תזונה מבוססי תרכובות קנבינואידים 
לשימוש כתוסף תזונה; כל המוצרים מבוססי קנבינואידים; כולם 
כלולים בסוג 5.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 10 סוג: 10

Metered dose inhalers; dry powder inhalers; 
vaporization apparatuses, instruments and devices; 
all for use with medicinal cannabis products and 
preparations that are based on cannabinoids, in the 
form of dried, preserved, powder or liquid form; all 
included in class 10.

משאפים במינון גבוה; משאפי אבקה יבשה; מנגנוני, מכשירי 
והתקני אידוי; כולם לשימוש עם מוצרי ותכשירי קנאביס רפואי 
מבוססי  קנבינואידים בצורה מיובשת, משומרת, אבקתית או 
נוזלית; כולם כלולים בסוג 10.                                             
                                                                                    

                                  

Class: 11 סוג: 11

Vapor devices and electric vaporizers for the 
vaporization of herbal and plant matter; apparatus for 
heating liquids; apparatus for generating vapor; all 
included in class 11.

מכשירי אדים ומאיידים חשמליים לאידוי של עשבי וצמחי מרפא; 
מכשיר לחימום נוזלים; מכשיר לייצור אדים; כולם כלולים בסוג 
                                                                               .11

                                        

Class: 34 סוג: 34

Dried cannabis flowers for smoking purposes, 
namely, dried cannabis for use in vaporizers devices; 
all included in class 34;

פרחי קנאביס מיובשים למטרות עישון, כלומר, קנאביס מיובש 
לשימוש במכשירי אידוי; כולם כלולים בסוג 34.                       

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 105130/06/2019



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Solid Blue Pantone Background 2925C.

Solid Blue Pantone Background  הסימן מוגבל לצבעים
2925C. הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: BREATH OF LIFE PHARMA LTD שם: ברף אוף לייף פארמה בע"מ

Address: Revadim, Israel כתובת : רבדים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: 98 Yigal Allon St., Ampa Tower, 36 Floor, Tel 
Aviv - Yafo, 6789141, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 98, מגדל  אמפא, קומה 36, תל 
אביב-יפו, 6789141, ישראל

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing services; extraction, 
production and synthesis of compounds and 
materials; Treatment and transformation of 
compounds and materials; custom assembling of 
compounds and materials; research and 
development of new compounds and materials; 
custom manufacturing of apparatuses and 
instruments for use with cannabis products and 
preparations; all in respect of cannabinoid 
compounds and materials; all included in class 40. 

שירותי ייצור מותאמים אישית; מיצוי, ייצור וסינתזה של 
תרכובות וחומרים; טיפול ושינוי של תרכובות וחומרים; הרכבה 
מותאמת אישית של תרכובות וחומרים; מחקר ופיתוח של 

תרכובות וחומרים חדשים; ייצור מותאם אישית של מכשירים 
וכלים לשימוש עם מוצרי ותכשירי קנאביס; הכל ביחס 

לתרכובות וחומרים קנבינואידים; כולם כלולים בסוג 40.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Clinical trials services; medical, scientific, industrial 
and clinical research and development; consultancy 
and technical advice; testing and inspection; 
development services of varieties, strains and 
species of cannabaceae plants; development of 
methods for developing improved cannabaceae 
varieties, strains and species; development of 
methods for growing cannabaceae plants; 
development of methods for matching varieties, 
strains and species for treatment of various medical 
conditions; all in respect of cannabinoid compounds 
and materials; all included in class 42. 

שירותי ניסויים קליניים; מחקר ופיתוח רפואי, מדעי, תעשייתי 
וקליני; ייעוץ כולל ייעוץ טכני; בדיקה וביקורת; שירותי פיתוח 
זנים, סוגים ומינים של צמחים קנאביים; פיתוח שיטות לפיתוח 
של זנים, סוגים ומינים קנאביים משופרים; פיתוח שיטות לגידול 
צמחים קנאביים; פיתוח שיטות להתאמת  זנים, סוגים ומינים 
לטיפול במצבים רפואיים שונים; הכל ביחס לתרכובות וחומרים 
קנבינואידים; כולם כלולים בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 44 סוג: 44

Health and medical advisory services relating to the 
use of cannabinoid compounds based products and 
preparation and cannabis derivatives for the 
treatment of various medical conditions; development 
of methods for matching cannabaceae varieties, 
strains and species for treatment of various medical 
conditions; providing consultation, information and 
advice to patients and healthcare professionals and 
providers; growing and farming cannabaceae plants; 
cultivation advisory services relating to growing of 
cannabaceae plants; management and operation of 
agricultural facilities; all included in class 44. 

שירותי ייעוץ רפואי ובריאותי הנוגעים לשימוש במוצרים 
ותכשירים מבוססי תרכובות קנבינואידים ונגזרות קנאביס 

לטיפול במצבים רפואיים שונים; פיתוח שיטות להתאמת זנים, 
סוגים ומינים קנאביים לטיפול במצבים רפואיים שונים; מתן 
ייעוץ ומידע למטופלים, ולאנשי מקצוע וספקים בתחום 

הבריאות; גידול וחקלאות של צמחים קנאביים; שירותי ייעוץ 
בעניין טיפוח בנוגע לגידול צמחים קנאביים; ניהול ותפעול של 
מתקנים חקלאיים; כולם כלולים בסוג 44.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 105230/06/2019



SPHEREPOINT

Trade Mark No. 311392 מספר סימן

Application Date 03/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus for use in ophthalmic surgery; 
included in class 10.

מכשירים כירורגיים לשימוש בניתוחים אופתלמיים; הנכללים 
בסוג 10.                     

כ"ז סיון תשע"ט - 105330/06/2019



Trade Mark No. 311393 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436280 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז סיון תשע"ט - 105430/06/2019



Class: 1 סוג: 1

Fertilizers; plasticizers; dispersions of plastics; 
toluene; acetone; ethyl ether; industrial chemicals; 
artificial sweeteners [chemical preparations]; phenol 
for industrial purposes; protein [raw material]; aniline; 
ethylicanilin; diphenylamine; acetanilid; 
phenylacetamide; ethyleneamine; methyl 
naphthylamine; alkylol amine; dicyandiamide; 
melamine; formamide; monomethyl amine; 
dimethylamine; diethylamine; ethylene diamine; 
triethanolamine; diethanolameine; 
monoethanolamine; sulfourea; ammonium 
carbamidine; acetonitrile; trichloromelamine; saponin; 
tetramethyl pyridine; acrylic nitrile; proteins for the 
food industry; propellant gases for aerosols; 
catalysts; refrigerants; defect-detecting aerosol; 
chemical additives to insecticides; chemical additives 
to fungicides; antifreeze; fire extinguishing 
compositions; chemical preparations for analyses in 
laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; surface-active chemical agents; 
preservatives for use in the pharmaceutical industry; 
antioxidants for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; tea extracts for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; agricultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; horticultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemical 
additives to motor fuel; fireproofing preparations; 
chemical reagents, other than for medical or 
veterinary purposes; biological preparations, other 
than for medical or veterinary purposes; calcium 
salts; enzymes for industrial purposes; isotopes for 
industrial purposes; adhesives for industrial 
purposes; alkalies; aldehydes; chemical substances 
for preserving foodstuffs; acids; ketones; soil 
conditioning preparations; unprocessed synthetic 
resins; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; cellulose; salts [chemical preparations]; 
plant growth regulating preparations; preparations of 
trace elements for plants; chemicals for the 
manufacture of paints; seed preserving substances; 
soldering chemicals; leather-dressing chemicals; 
benzene derivatives; citric acid for industrial 
purposes.

כ"ז סיון תשע"ט - 105530/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark consists of stylized capital letters 
"SINOCHEM" and a flask device; the wording 
"SINOCHEM" has no specific meaning in English or 
any other languages, nor geographical meaning or 
any meaning in the trade.

 Owners

Name: SINOCHEM CORPORATION

Address: 28 Fuxingmennei Street,,Xicheng District, 
Beijing, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 105630/06/2019



Trade Mark No. 311394 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436291 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIEDAD ANONIMA DAMM

Address: Roselló, 515, E-08025 Barcelona, Spain

(Barcelona Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; hop extracts for use in the 
preparation of beverages; malt syrup for making 
beverages; beer wort; malt wort; hop extracts for 
making beers; concentrates for use in the preparation 
of soft drinks; essences for making beverages; 
extracts for making beverages; beer; malt beer; non-
alcoholic beer; low-alcohol beers; mineral-enriched 
beers; lagers; lager shandy; beer-based cocktails; 
porter (beer); stout.

כ"ז סיון תשע"ט - 105730/06/2019



Trade Mark No. 311399 מספר סימן

Application Date 20/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436348 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Travelling sets; cases (leather goods); keycases; 
luggage; vanity cases, not fitted; trunks [luggage]; 
unfitted vanity cases; bags; beach bags; sport bags; 
travel baggage; small bags for men; purses; 
handbags; kit bags; duffel bags; briefbags; satchels; 
leatherboard; leather, unworked or semi-worked; 
carrying cases for documents; imitation leather; 
umbrellas and parasols; animal skins; clutch bags 
(hand bags); banknote holders (leatherware); card 
cases [notecases]; briefcases (leather goods); 
wallets; coin purses, not of precious metal; 
haversacks; gym bags; holdalls; boxes for carrying 
objects; valises; attaché cases; backpacks.

כ"ז סיון תשע"ט - 105830/06/2019



 Owners

Name: SLAM JAM S.r.l.

Address: Via F.L. Ferrari, 37/A, I-44122 Ferrara, Italy

(Italy Limited liability company)

Class: 25 סוג: 25

Rainproof clothing; waterproof clothing; clothing of 
imitations of leather; leather clothing; clothing for 
gymnastics; leisurewear; clothing for men, women, 
and children; sportswear; dresses; ceremonial 
clothing for women; wedding dresses; jumper 
dresses; bathrobes; clothing; pumps [footwear]; 
bandanas [neckerchiefs]; bermuda shorts; caps 
[headwear]; underwear; bikinis; blazers; bodies 
(clothing); boleros; bomber jackets; boy shorts 
(underwear); braces for clothing (suspenders); 
corsets; shoes; training shoes; leisure shoes; 
breeches; chemisettes; shirts; nighties; bodices 
[lingerie]; tank tops; sports singlets; headgear; caps; 
coats; hoods [clothing]; cardigans; belts [clothing]; 
tutus; hats; sundresses; camisettes; layettes 
[clothing]; corselets; bathing suits; masquerade 
costumes; neckties; panties; headbands [clothing]; 
pocket squares; sweat shirts; foulards (clothing 
articles); gabardines [clothing]; gaiters; jackets 
[clothing]; overcoats; heavy sports jackets; gilets; 
blousons; skirts; aprons [clothing]; gloves [clothing]; 
denim jeans; flip-flops; underwear for men; jersey 
(clothing); lingerie; jumpers; hosiery; maillots; 
undershirts; sweaters; mantles; pelerines; sleep 
masks; miniskirts; deck shoes; boxer shorts; babies' 
pants [clothing]; underpants; vests; running shorts; 
trousers, excluding leggings; slippers; ear muffs 
[clothing]; beach wraps; balaclavas (clothing); furs 
[clothing]; pajamas (Am.); polo shirts; ponchos; 
sweaters; garters; brassieres; jumper suits; sandals; 
footwear; gymnastic shoes; walking shoes; shawls; 
sashes for wear; shorts; dinner jackets; heavy 
jackets; petticoats; slips [undergarments]; half-boots; 
boots; fur stoles; skirt suits; tee-shirts; footwear 
uppers; tops (clothing); turbans; combinations 
[clothing]; gymsuits; uniforms; veils [clothing]; robes; 
visors [headwear]; wooden shoes.

כ"ז סיון תשע"ט - 105930/06/2019



Trade Mark No. 311401 מספר סימן

Application Date 08/05/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436396 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; engines and motors, other 
than for land vehicles, parts and fittings therefor 
namely 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; 
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 binding 
machines for industrial purposes, compressed air 
machines, compressors (machines), vehicle washing 
installations, robotic mechanisms (machines) with the 
abovementioned functions; electric door openers and 
closers.

כ"ז סיון תשע"ט - 106030/06/2019



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, binoculars, 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, wearable technological 
devices, namely, smartwatches, smart wristbands 
and head-mounted cameras; 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, movies, tv series and video music clips 
recorded on magnetic, optical and electronic media; 
antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, 
parts of the aforementioned goods; 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; 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 adaptors, battery 
chargers, electric door bells, electric and electronic 
cables, batteries, electric accumulators, solar panels 
for production of electricity; 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.

כ"ז סיון תשע"ט - 106130/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and red.

 Owners

Name: KARACA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Gökpınar Mah/Semt,Adnan Menderes Bulv.,, 
No:36 A Pamukkale, Denizli, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Class: 11 סוג: 11

Lighting installations; lights for vehicles and interior-
exterior spaces; heating installations using solid, 
liquid or gas fuels or electricity, central heating 
boilers, boilers for heating installations, radiators 
[heating], heat exchangers, not parts of machines, 
stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors 
[heating]; installations for air-conditioning and 
ventilating; cooking installations and freezers; electric 
bed warmers and electric blankets, not for medical 
use; electric pillow warmers; electric or non-electric 
footwarmers; hot water bottles, electrically heated 
socks.

Class: 12 סוג: 12

Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engines 
and motors for land vehicles; clutches for land 
vehicles; transmissions, transmission belts and 
transmission chains for land vehicles; gearing for 
land vehicles; brakes, brake discs and brake linings 
for land vehicles; vehicle chassis, automobile 
bonnets, vehicle suspension springs, shock 
absorbers for automobiles, gearboxes for land 
vehicles, steering wheels for vehicles, rims for 
vehicle wheels; bicycles and their bodies; handlebars 
and mudguards for bicycles; vehicle 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 windshield wiper blades for 
vehicles; inner and outer tires for vehicle wheels; 
tubeless tires; tire-fixing sets comprised of tire 
patches and tire valves for vehicles; windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview 
mirrors and wing mirrors for vehicles; anti-skid chains 
for vehicles; luggage carriers for vehicles; bicycle and 
ski carriers for cars; saddles for bicycles or 
motorcycles; air pumps for vehicles, for inflating tires; 
anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles; 
safety belts for vehicle seats, air bags (safety devices 
for automobiles); 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.

כ"ז סיון תשע"ט - 106230/06/2019



Trade Mark No. 311405 מספר סימן

Application Date 24/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436438 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention or treatment of urological, urinary tract 
systems, and reproductive organ diseases and 
disorders; biologic preparations for medical and 
therapeutic purposes for the prevention or treatment 
of urological, urinary tract systems, and reproductive 
organ diseases and disorders. 

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, technical 
research in the fields of pharmaceutical, medical 
device or biological studies; pharmaceutical and 
biomedical research services; research in the field of 
pharmaceutical and biologic therapeutic 
preparations; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and 
biomedicine. 

Class: 44 סוג: 44

Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties of pharmaceutical 
preparations and biologic preparations for the 
prevention and treatment of diseases, disorders and 
conditions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/05/2018, No. 722519 שוויץ, 23/05/2018, מספר 722519

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 106330/06/2019



 Owners

Name: Urovant Sciences GmbH

Address: Viaduktstrasse 8, CH-4051 Basel, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 106430/06/2019



Trade Mark No. 311415 מספר סימן

Application Date 08/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436539 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.

Address: Laurea Miro, 371-373, E-08980 SANT FELIU 
DE LLOBREGAT (BARCELONA), Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines; heat pumps; ice machines 
and apparatus; bread toasters; bakers' ovens; 
electric deep fryers; apparatus for roasting coffee 
with addition of sugar; machines for roasting coffee 
beans.

כ"ז סיון תשע"ט - 106530/06/2019



Trade Mark No. 311419 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: InterHealth Nutraceuticals Incorporated

Address: 5451 Industrial Way, Benicia CA 94510, U.S.A.

(California, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements sold as an integral ingredient 
of dietary supplements for medically restricted diets.

כ"ז סיון תשע"ט - 106630/06/2019



Trade Mark No. 311422 מספר סימן

Application Date 18/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: London Dollar Ltd

Address: Kemp House, 160 City Road, London EC1V 
2NX, United Kingdom

(England and Wales (United Kingdom) Private Limited 
Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, 
e-cigarettes, vapour cigarettes, smoking substitutes, 
not for medical purposes; cigarillos; cigars; chewing 
tobacco; tobacco; herbs for smoking; snuff; snuff 
boxes, tobacco, smokers' articles; herbal molasses 
(tobacco substitute); molasses tobacco; shisha 
tobacco; hookah; hookah tobacco; 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)

United Kingdom, 29/01/2018, No. UK00003286044 UK00003286044 ממלכה מאוחדת, 29/01/2018, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ז סיון תשע"ט - 106730/06/2019



Trade Mark No. 311423 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LA QUINTA DATE GROWERS, LP

Address: 11812 San Vicente Blvd., #510, Los Angeles 
CA 90049, U.S.A.

(California, United States LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dried dates; processed dates.

Class: 31 סוג: 31

Unprocessed, raw and fresh fruits, namely, dates.

כ"ז סיון תשע"ט - 106830/06/2019



Trade Mark No. 311424 מספר סימן

Application Date 10/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436628 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Marcelo Burlon S.r.l.

Address: Via Achille Mauri, 4, I-20123 Milano, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Information and advice in relation to retailing services 
in the field of clothing and footwear, exhibition of 
goods for promotional use (gadgets) and the bringing 
together, (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods; advertising and advice in relation to direct 
selling through telecommunications in the field of 
ready-to-wear, clothing and footwear, on-line order 
services in the field of ready-to-wear, clothing and 
footwear; marketing, including direct marketing and 
direct mail advertising in the field of ready-to-wear, 
clothing and footwear; advice and promotion in the 
field of organization of marketing events, on-line 
advertising in the field of ready-to-wear, clothing and 
footwear.

כ"ז סיון תשע"ט - 106930/06/2019



Trade Mark No. 311428 מספר סימן

Application Date 25/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Address: 4505 Emperor Blvd., Durham NC 27703, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hereditary angioedema.

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

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

U.S.A., 27/04/2018, No. 87897816 ארה"ב, 27/04/2018, מספר 87897816

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 107030/06/2019



Trade Mark No. 311429 מספר סימן

Application Date 25/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Address: 4505 Emperor Blvd., Durham NC 27703, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hereditary angioedema.

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

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

U.S.A., 27/04/2018, No. 87897806 ארה"ב, 27/04/2018, מספר 87897806

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 107130/06/2019



Trade Mark No. 311430 מספר סימן

Application Date 25/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Address: 4505 Emperor Blvd., Durham NC 27703, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hereditary angioedema.

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

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

U.S.A., 27/04/2018, No. 87897852 ארה"ב, 27/04/2018, מספר 87897852

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 107230/06/2019



Trade Mark No. 311431 מספר סימן

Application Date 25/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Address: 4505 Emperor Blvd., Durham NC 27703, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hereditary angioedema.

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

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

U.S.A., 27/04/2018, No. 87897842 ארה"ב, 27/04/2018, מספר 87897842

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 107330/06/2019



Trade Mark No. 311436 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436736 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU YONGHONG WATCH 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Address: Room 1001, 10th Floor, ,West Building, 
Jiangxia South Second Road, Baiyun District, 
Guangzhou, People's Republic of China

(CHINA LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks; watches; clock hands [clock and watch 
making]; straps for wristwatches; pendulums [clock 
and watch making]; clockworks; watch glasses; 
movements for clocks and watches; watch cases; 
cases for watches [presentation].

כ"ז סיון תשע"ט - 107430/06/2019



Trade Mark No. 311438 מספר סימן

Application Date 21/02/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436762 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cleanthi Alpha-Olenic Ltd

Address: Klimis 27, Unit 4, CY-7101 Aradippou, Cyprus

(Cyprus Ltd Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil for food; olive oils; extra virgin olive oil; extra 
virgin olive oil for food; extra-virgin olive oil.

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

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

United Kingdom, 12/09/2017, No. UK00003256064 UK00003256064 ממלכה מאוחדת, 12/09/2017, מספר

Class: 29 סוג: 29

כ"ז סיון תשע"ט - 107530/06/2019



Trade Mark No. 311444 מספר סימן

Application Date 16/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436848 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Address: Umeda Center Bldg.,4-12, Nakazaki-nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8323, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry; chemical additives for 
oils; perfluorinated chemical compounds prepared 
synthetically for use in manufacture; fluorine; 
chemical additives for processing paints (industrial 
chemicals); chemical additives for processing coating 
preparations (industrial chemicals); polymer coating 
agents for paper; chemical agents for coating textiles, 
furs, leather, non-woven and woven fabrics; water 
and oil repellent agents; antifouling chemical agents; 
surface-active chemical agents.

כ"ז סיון תשע"ט - 107630/06/2019



Trade Mark No. 311448 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436871 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.

Address: Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 
Kechuang 11 Street,Beijing Economic and Tec, 
Development Zone, Beijing, People's Republic of China

(P.R. China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance information; financing services; financial 
information; loans [financing]; lease-purchase 
financing; exchanging money; organization of 
collections; debit card services; electronic funds 
transfer; credit card services; online banking; art 
appraisal; real estate agency services; brokerage; 
surety services; charitable fund raising; trusteeship; 
lending against security.

כ"ז סיון תשע"ט - 107730/06/2019



Trade Mark No. 311449 מספר סימן

Application Date 06/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jonathan Hasson

Address: Rue Van Eyck 11/2e, B-1050 Bruxelles, 
Belgium

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic, flavoured and supplemented drinking 
water.

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

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

Benelux, 06/02/2018, No. 1369298 בנלוקס, 06/02/2018, מספר 1369298

Class: 32 סוג: 32

כ"ז סיון תשע"ט - 107830/06/2019



Trade Mark No. 311452 מספר סימן

Application Date 27/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436925 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tiege Hanley LLC

Address: Suite C308, 2023 W. Carroll Ave., Chicago IL 
60612, U.S.A.

(Illinois, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations.

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin care preparations.

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

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

U.S.A., 04/10/2018, No. 88143235 ארה"ב, 04/10/2018, מספר 88143235

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 107930/06/2019



Trade Mark No. 311453 מספר סימן

Application Date 18/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1436958 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Anti-aging skin care preparations.

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

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

France, 06/06/2018, No. 4459035 צרפת, 06/06/2018, מספר 4459035

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 108030/06/2019



Trade Mark No. 311455 מספר סימן

Application Date 27/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437005 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eaux de toilette, eau de Cologne; 
essential oils for personal use; cosmetics; make-up 
products namely pencils for cosmetic use, blushers, 
nail polish, lipstick, eye liners, make-up powder; 
creams, lotions and cosmetic products for skin care; 
creams and lotions for face and body care; soaps, 
shower gels; deodorants for personal use; beauty 
masks; hair lotions and non-medicated products for 
hair care; shampoos; shaving products, shaving 
soaps; shaving gels; after-shave lotions.

כ"ז סיון תשע"ט - 108130/06/2019



Trade Mark No. 311456 מספר סימן

Application Date 09/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437008 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hexagon AB

Address: Lilla Bantorget 15,,P.O. Box 3692, SE-103 59 
Stockholm, Sweden

(Suède Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable cloud technology platform in the 
nature of a mobile application that creates 
customized business applications that integrate IoT 
devices and back end enterprise systems along with 
advanced analytical data, such as machine learning 
algorithms, and enables the resulting applications to 
run on any end user computing device including 
mobile and tablets.

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service (PAAS) featuring cloud 
technology platform that creates customized 
business applications that integrate IoT devices and 
back end enterprise systems along with advanced 
analytical data, such as machine learning algorithms, 
and enables the resulting applications to run on any 
end user computing device including mobile and 
tablets.

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

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

Switzerland, 03/07/2018, No. 722224 שוויץ, 03/07/2018, מספר 722224

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 108230/06/2019



Trade Mark No. 311460 מספר סימן

Application Date 11/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437062 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joseph-Marie PIVIDAL

Address: 1 avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; deodorants for personal use 
(perfumery); perfumes; eaux de toilette; perfumery 
products which can be used in apparatus or lamps 
for air purifying as well as for absorbing odors; room 
fragrances; perfuming sachets; cosmetics; body 
lotions for cosmetic use; cleansing milk for toilet 
purposes; essential oils; oils for toilet purposes; 
beauty masks for the face, body and hair; cosmetic 
products for skin care; toiletries; perfumed powder for 
cosmetic use; make-up products; lipsticks; nail 
polish; pencils for cosmetic use; hair lotions; 
shampoos; dentifrices; soaps; depilatory products; 
shaving products; after-shave lotions; bath salts 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)

France, 11/01/2018, No. 4418901 צרפת, 11/01/2018, מספר 4418901

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 108330/06/2019



Trade Mark No. 311463 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437082 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ivWatch, LLC

Address: 1100 Exploration Way, Suite 209, Hampton VA 
23666, U.S.A.

(Virginia, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments for use in monitoring peripheral 
intravenous therapy; medical instruments for use in 
monitoring animalia tissue; medical devices, namely, 
patient sensors that are placed on the epidermis and 
used in connection with detecting subcutaneous 
infiltration/extravasation.

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

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

U.S.A., 14/05/2018, No. 87919448 ארה"ב, 14/05/2018, מספר 87919448

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 108430/06/2019



Trade Mark No. 311465 מספר סימן

Application Date 19/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437085 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hilton, Paris

Address: 250 N. Canon Drive, 2nd Floor, Beverly Hills CA 
90210, U.S.A.

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances for personal use; perfume; perfume oils; 
eau de parfum; moisturizing skin lotion; body lotion; 
body oil; bath products, namely, bath and shower gel, 
bubble bath, bath soap in liquid, solid or gel form, 
bath oil, talcum powder, dusting powder, body 
powder, body scrubs, body spray and body cream; 
deodorant for personal use.

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

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

U.S.A., 25/09/2018, No. 88131041 ארה"ב, 25/09/2018, מספר 88131041

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 108530/06/2019



Trade Mark No. 311466 מספר סימן

Application Date 23/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437094 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: McKee Foods Kingman, Inc.

Address: 2675 West Oatman Road, Kingman AZ 86413, 
U.S.A.

(Arizona, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Snack cakes, brownies, cookies, cookie bars, 
sandwich cookies, cupcakes, cake rolls, donuts, 
buns, pastries, pies.

כ"ז סיון תשע"ט - 108630/06/2019



Trade Mark No. 311468 מספר סימן

Application Date 15/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437124 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; electronic hand-held 
game units; musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical instruments; musical 
games; battery operated toys; electronic toys; electric 
computer games, other than those adapted for use 
with television receivers, namely, floor-standing units 
for playing electronic games other than in conjunction 
with television receivers and tabletop units for playing 
electronic games other than in conjunction with 
television receivers; gymnastic and sporting articles; 
body-building apparatus; body rehabilitation 
apparatus; body-training apparatus; stationary 
exercise bicycles; parts and fittings for all the 
aforesaid goods.

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

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

Jamaica, 15/12/2017, No. 73971 ג'מאייקה, 15/12/2017, מספר 73971

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; electronic hand-held 
game units; musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical instruments; musical 
games; battery operated toys; electronic toys; electric 
computer games, other than those adapted for use 
with television receivers; toy handheld electronic 
devices; gymnastic and sporting articles; body-
building apparatus; body rehabilitation apparatus; 
body-training apparatus; stationary exercise bicycles; 
parts and fittings for all the aforesaid goods

כ"ז סיון תשע"ט - 108730/06/2019



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

כ"ז סיון תשע"ט - 108830/06/2019



Trade Mark No. 311469 מספר סימן

Application Date 15/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437133 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; electronic hand-held 
game units; musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical instruments; battery 
operated toys; electronic toys; electrical and 
electronic amusement apparatus (automatic, 
coin/counter freed).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2017, No. 73976 ג'מאייקה, 15/12/2017, מספר 73976

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 108930/06/2019



Trade Mark No. 311470 מספר סימן

Application Date 19/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437134 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs; computer games 
programs downloaded via the internet, namely, 
software; computer programs for video games; 
games software.

Class: 16 סוג: 16

Adhesive backed films, namely, stationery for use as 
decorative trim; adhesive backed films for stationery 
purposes; adhesive paper films for stationery 
purposes; adhesive paper sheets for stationery 
purposes; erasers, namely, stationery; gums, 
namely, adhesives for stationery or household 
purposes; pastes for stationery or household 
purposes; patterned stationery; stationery for 
children's educational activities; stationery for 
children's playing activities; stickers, namely, 
stationery; art paper; paper crafts materials; 
cardboard; printing blocks; children's paint-boxes; 
children's painting sets; artists' materials; modelling 
materials; writing materials; stickers, namely, 
decalcomanias; coloured liquids for use in children's 
crafts; craft cardboard; craft kits for painting and 
making posters; craft kits for papier mâché model 
construction; craft papers; paper articles for use in 
relation to craft; art materials, namely, paint boxes for 
use in schools; adhesive stickers; paper stickers, 
namely, decalcomanias; plastic stickers, namely, 
decalcomanias; printed stickers; modelling clay; 
moulds for modelling clays, namely, artists' materials; 
printed patterns; printed patterns for costumes; 
trading cards, other than for games; boxes of paints 
for use by children; booklets relating to games; 
printed matter for use with board games; self-
adhesive labels of plastics.

Class: 28 סוג: 28

Action toys; children's toys; construction toys; craft 
toys sold complete; craft toys sold in kit form; plush 
toys; toys and playthings; toy figures; toy model kits; 
toy models; toy vehicles; playing cards; card games; 
games adapted for use with an external display 
screen or monitor; games adapted for use with dot 
matrix liquid crystal displays; tactile educational 
games and playthings; trading cards, namely, card 
games; dolls; educational playthings; playthings; 
games; board games; toy jewellery; toy playsets; 
dolls' clothes; dolls' clothing accessories; dolls' 
furniture; miniatures for use in games; miniatures for 
use in playing games; electronic playthings.

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

כ"ז סיון תשע"ט - 109030/06/2019



 Owners

Name: MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

Address: 29 Grange Rd, CHELTENHAM VIC 3192, 
Australia

(Victoria Pty Ltd)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/10/2018, No. 1960876 אוסטרליה, 17/10/2018, מספר 1960876

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 109130/06/2019



Trade Mark No. 311471 מספר סימן

Application Date 27/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437173 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Navy-blue, red, white.

Trademark consists the words "AZBUKA MORYA" in 
Cyrillic characters and a design element in the form 
of a red flag and there are two letters of the verbal 
element A and Я on it.

 Owners

Name: AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO 
"YUZHMORRYBFLOT"

Address: ul. Zavodskaya, 16, p. Yuzhno-Morskoy, g. 
Nakhodka, RU-692954 Primorsky kray, Russian 
Federation

(RU Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Anchovy, not live; laver, preserved; sea-cucumbers, 
not live; caviar; fish roe, prepared; isinglass for food; 
clams, not live; klipfish [salted and dried cod]; fish, 
tinned; shrimps, not live; prawns, not live; spiny 
lobsters, not live; mussels, not live; fish meal for 
human consumption; fish mousses; lobsters, not live; 
fish liver, preserved; fish-based foodstuffs; crayfish, 
not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish, 
not live; salted fish; sardines, not live; herrings, not 
live; tuna, not live; oysters, not live; fish fillets; 
seaweed extracts for food; yakitori.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/07/2018, No. 2018729479 רוסיה, 13/07/2018, מספר 2018729479

Class: 29 סוג: 29

כ"ז סיון תשע"ט - 109230/06/2019



Trade Mark No. 311472 מספר סימן

Application Date 24/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ŠKODA AUTO a.s.

Address: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, CZ-
293 01 Mladá Boleslav II, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts and accessories, all 
included in this class.

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

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

Czech Republic, 16/04/2018, No. 547341 הרפובליקה הצ'כית, 16/04/2018, מספר 547341

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 109330/06/2019



Trade Mark No. 311473 מספר סימן

Application Date 05/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437195 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIFILM Corporation

Address: 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 
106-8620, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unexposed photographic films; unexposed 
photographic papers.

Class: 9 סוג: 9

Photographic cameras; digital cameras; photo 
printers.

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

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

Japan, 08/06/2018, No. 2018-076149 יפן, 08/06/2018, מספר 2018-076149

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 311474 מספר סימן

Application Date 27/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sennics Co., Ltd.

Address: Room 606, No. 1 Yaocheng Avenue, Taizhou 
City, Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations in the nature of accelerators; 
chemical additives to insecticides; adhesives for 
industrial purposes; cement for footwear; auxiliary 
fluids for use with dyestuff; tyre adhesive; sulphur; 
chemical additives to fungicides; mastic for tires 
[tyres]; diphenylamine; chemical intensifiers for 
rubber; dispersions of plastics; pneumatic tyre 
adhesive; fire retardants; vulcanisation accelerators; 
antioxidants for use in manufacture; plasticizers; 
chemical intermediates for use in the manufacture of 
pharmaceutical intermediates; antioxidants for use in 
manufacture; emulsion glue for industrial purposes; 
chemicals for use in the manufacture of paper; 
chemical reagent in the manufacture of dye; rubber 
preservatives; chemical additives for oils.
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Trade Mark No. 311485 מספר סימן

Application Date 23/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: 601 Midland Avenue, Rye NY 10580, U.S.A.

(New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
combing cream serums, hair masks, hair detangling 
sprays and hair 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)

United Kingdom, 17/07/2018, No. UK00003325093 UK00003325093 ממלכה מאוחדת, 17/07/2018, מספר

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 311492 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437378 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tyco Fire & Security GmbH

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

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic monitoring tags for merchandise.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/05/2018, No. 721924 שוויץ, 08/05/2018, מספר 721924

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 311499 מספר סימן

Application Date 19/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1035610 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELIROMA PLÁSTICOS, S.A.

Address: Zona Industrial, Apt. 245, P-3850-184 
ALBERGARIA-A-VELHA, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal tubes; metal tubing.

Class: 17 סוג: 17

Flexible tubing, not of metal.
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Trade Mark No. 311500 מספר סימן

Application Date 09/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1122019 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DISTILLERIE DES MOISANS

Address: Les Moisans, F-16440 SIREUIL, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wine; liqueur 
wines protected by the appellation of origin "Pineau 
des Charentes"; spirits; wine spirits protected by the 
appellation of origin ''Cognac''.
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Trade Mark No. 311507 מספר סימן

Application Date 13/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1366803 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pharmanovia A/S

Address: Jægersborg Alle 164, DK-2820 Gentofte, 
Denmark

(Denmark Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diarrhea medication, including oral drops.
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Trade Mark No. 311515 מספר סימן

Application Date 04/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Intercontinental Great Brands LLC

Address: 100 Deforest Avenue, East Hanover, New 
Jersey, 07936, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Non-medicated confectionery; chocolate; chocolate 
confectionery; sugar confectionery; frozen 
confectionery; ice-cream; desserts; frozen desserts; 
chilled desserts; cakes; biscuits; cookie crumbs; 
bakery goods; all included in class 30.

דברי מתיקה שאינם רפואיים; שוקולד; ממתקי שוקולד; ממתקי 
סוכר; ממתקים קפואים; גלידה; קינוחים; קינוחים קפואים; 
קינוחים מקוררים; עוגות; ביסקוויטים; פירורי עוגיה; דברי 

מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.                                           
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DREAM CARD VIP

Trade Mark No. 311517 מספר סימן

Application Date 04/12/2018 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: 35 סוג: 35

Advertising and business management in the area of 
customer club and financial field

פרסום וניהול עסקים בתחום מועדון לקוחות ובתחום הפיננסי   
                                                            

Class: 36 סוג: 36

Services relating to crdit cards and other debit cards, 
systems and other means of payment, magnetic and 
/ or electronic cards and / or electronic chip carriers

שירותים הנוגעים לכרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב אחרים, 
מערכות ואמצעי תשלום אחרים, כרטיסים מגנטיים ו/או 

אלקטרוניים ו/או נושאי שבב אלקטרוני                                 
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Trade Mark No. 311527 מספר סימן

Application Date 04/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: WANLI TIRE CORPORATION LIMITED

Address: NO. 3, WANLI ROAD, AOTOU TOWN, 
CONGHUA, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; Automobile tires; Pneumatic 
tyres; Casings for pneumatic tires [tyres]; Inner tubes 
for pneumatic tires; Repair outfits for inner tubes; 
Bicycle tires; Solid tyres for vehicle wheels; Inner 
tubes for bicycle tires; Tubeless tyres for bicycles. All 
included in calss 12.

צמיגים לכלי רכב; צמיגים לרכב; צמיגים פניאומטיים; מעטפת 
עבור צמיגים פנאומטיים [צמיגים]; צינורות פנימיים לצמיגים 
פניאומטיים; ציוד תיקון לצינורות הפנימיים; צמיגי אופניים; 

צמיגים מוצקים לכלי רכב; צינורות פנימיים עבור צמיגי אופניים; 
צמיגים ללא בטנה פנימית לאופניים. הנכללים כולם בסוג 12.   
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Trade Mark No. 311530 מספר סימן

Application Date 04/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: April Tex (1995) Ltd. שם: אפריל טקס (1995) בע"מ

Address: 26 Hat'chelet st., Hod Hasharon, 45264, Israel כתובת : התכלת 26, הוד השרון, 45264, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Weinberg, adv.

Address: 3 Hayetsira st., Ramat Gan, 5252141, Shap 
Building 12 Floor, Israel

שם: אורן וינברג, עו"ד

כתובת : היצירה 3, רמת גן, 5252141, בית ש.א.פ קומה 12, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, socks, headgear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה, גרביים וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
     .25
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מיראז'
MIRAJ

Trade Mark No. 311534 מספר סימן

Application Date 05/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KESEM Y.S.R. LTD שם:  קסם י.ש.ר. בע"מ

Address: 35  INBAR ST, Qesaryya, Israel כתובת : ענבר 35, קיסריה, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches; all included in 
class 34.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.           
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Trade Mark No. 311539 מספר סימן

Application Date 05/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio recordings and video recordings, audio discs, 
video discs, computer laser discs, pre-recorded audio 
and video cassettes, pre-recorded audio and video 
tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
audio discs, pre-recorded video discs, pre-recorded 
computer laser discs, computer programs for viewing 
information, statistics or trivia, all featuring 
entertainment and information related to the field of 
basketball, electronic games, electronic sports and 
virtual sports; downloadable video recordings, video 
stream recordings, and downloadable audio 
recordings, downloadable computer software for 
viewing databases of information, statistical 
information, trivia, polling information, and interactive 
polling, all provided over the Internet and featuring 
entertainment and information related to the field of 
basketball, electronic games, electronic sports and 
virtual sports; computer software, namely screen 
savers, and downloadable catalogs provided over the 
Internet featuring an array of products, all featuring 
themes in the nature of basketball, electronic games, 
electronic sports and virtual sports; computer game 
software; electronic game software; video game 
software; computer accessories, namely blank USB 
flash drives; stands adapted for computers, laptops 
and tablet computers; computer keyboards, mouse 
pads, computer mice, computer styli, compact disc 
cases, computer carrying cases, protective sleeves 
for laptop and tablet computers, wrist rests for use 
with computers; battery chargers for mobile phones; 
USB charging ports; computer software to access 
and view computer wallpaper; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and providing a 
scratch proof barrier for computer devices; video 
game cartridges; radios, electronic audio speakers, 
headphones and ear buds, wireless telephones, 
telephones; cell phone accessories, namely 
headsets, straps for cell phones, fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting cell 
phones, face plates and cell phone covers; 
electronics accessories, namely fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting electronic 
apparatus, namely MP3 players, electronic tablets 

הקלטות אודיו והקלטות וידאו, תקליטורי אודיו, תקליטורי וידאו, 
תקליטורי לייזר למחשב, קסטות אודיו ווידאו מוקלטות מראש, 
תקליטורי אודיו ווידאו מוקלטים מראש, תקליטורים מוקלטים 
מראש, תקליטורי אודיו מוקלטים מראש, תקליטורי וידאו 
מוקלטים מראש, תקליטורי לייזר מוקלטים מראש, תוכנות 

מחשב לצפייה במידע, סטטיסטיקה או טריוויה, המכילים כולם 
בידור ומידע הקשור לתחום הכדורסל, משחקים אלקטרוניים, 
ספורט אלקטרוני, וספורט וירטואלי; הקלטות וידאו הניתנות 

להורדה, הקלטות זרם וידאו, והקלטות אודיו הניתנות להורדה, 
תוכנת מחשב הניתנת להורדה לצפייה במסד נתונים של מידע, 

מידע סטטיסטי, טריוויה, מידע על הצבעה, והצבעה 
אינטראקטיבית, כולם מסופקים באמצעות האינטרנט ומכילים 
בידור ומידע הקשור לתחום הכדורסל, משחקים אלקטרוניים, 
ספורט אלקטרוני וספורט וירטואלי; תוכנת מחשב, דהיינו, 

שומרי מסך, וקטלוגים הניתנים להורדה המסופקים באמצעות 
האינטרנט המכילים מערך מוצרים, המכילים כולם ערכות נושא 
של כדורסל, משחקים אלקטרוניים, ספורט אלקטרוני וספורט 
וירטואלי, תוכנת משחק מחשב; תוכנת משחק אלקטרונית; 

תוכנת משחק וידאו; אביזרי מחשב, דהיינו כונני הבזק יו.אס.בי 
ריקים; מעמדים המותאמים למחשבים, מחשבים ניידים ומחשבי 

לוח; מקלדות מחשב, פדים לעכבר, עכברים למחשב, עט 
למחשב, נרתיקי תקליטורים, תיקי נשיאה למחשב, שרוולי הגנה 

למחשבים ניידים ומחשבי לוח, מנחי כף יד לשימוש עם 
מחשבים; מטעני סוללות לטלפונים ניידים; מחיצות הטענה 

יו.אס.בי; תוכנות מחשב לגישה וצפייה ברקעים למחשב; סקינים 
למחשב, דהיינו, סרטי פלסטיק מותאמים לכיסוי ומתן הגנה נגד 
שריטות להתקני מחשב; מחסניות משחקי וידאו; רדיו, רמקולי 
אודיו אלקטרוניים, אוזניות, טלפונים אלחוטיים, טלפונים; 

אביזרים לטלפונים ניידים, דהיינו אוזניות, רצועות לטלפונים 
ניידים, סרטי פלסטיק מותאמים הידועים כסקינים לכיסוי והגנת 
טלפונים ניידים, לוחות פנים וכיסויים לטלפונים ניידים; אביזרים 
למוצרי אלקטרוניקה, דהיינו סרטי פלסטיק מותאמים הידועים 
כסקינים לכיסוי והגנה על מכשירים אלקטרוניים, דהיינו, נגני 
אם.פי.3, מחשבי לוח אלקטרוניים והתקני עוזרים דיגיטליים 

ניידים; כיסויים ומעמדים לנגני אם.פי.3, מחשבי לוח 
אלקטרוניים והתקני עוזרים דיגיטליים אישיים ניידים; לוחיות 
כיסוי מתגים דקורטיביות, צגי וידאו, מסכי מחשב, משקפות; 
משקפי שמש; מסגרות משקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 

רצועות ושרשראות למשקפיים, המרסנות את תנועת 
המשקפיים על המרכיב אותן; נרתיקים למשקפיים ולמשקפי 
שמש; מגנטים; מצלמות חד פעמיות; כרטיסי אשראי, כרטיסי 
חיוב, כרטיסי כסף מזומן, כרטיסי מפתח וכרטיסי חיוג בטלפון 
משולמים מראש המקודדים מגנטית; תוכנת משחק אלקטרונית 
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and portable digital assistant devices; covers and 
stands for MP3 players, electronic tablets and 
portable personal digital assistant devices; decorative 
switch plate covers, video monitors, computer 
monitors, binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear accessories, namely, eyewear straps and 
chains which restrain eyewear from movement on 
wearer; eyeglass and sunglass cases; magnets; 
disposable cameras; credit cards, debit cards, cash 
cards, key cards and pre-paid telephone calling cards 
magnetically encoded; downloadable electronic 
game software; downloadable video game software; 
downloadable computer game software; 
downloadable interactive video games and 
downloadable trivia game software provided over the 
internet; downloadable computer software for use as 
screensavers and wallpaper, to access and display 
computer browsers, for use in viewing data on the 
Internet, for use in creating avatars for playing 
electronic games, electronic sports and virtual sports 
over the Internet; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, 
coloring books, game schedules all provided over the 
Internet; downloadable greeting cards provided over 
the Internet; downloadable virtual goods, namely, 
computer programs featuring emojis, stickers, 
badges, characters, clothes and accessories for use 
in electronic games, electronic sports and virtual 
sports; mouth guards for sports; all of the foregoing in 
the field of basketball, electronic games, electronic 
sports and virtual sports; all included in Class 9.

הניתנת להורדה; תוכנות משחק וידאו הניתנות להורדה; תוכנת 
משחק מחשב הניתנת להורדה; משחקי וידאו אינטראקטיביים 
הניתנים להורדה ותוכנות משחק טריוויה הניתנות להורדה 
המסופקות באמצעות האינטרנט; תוכנות מחשב הניתנות 

להורדה לשימוש כשומרי מסך ורקעים, לגשת ולהציג דפדפני 
מחשב, לשימוש בצפייה בנתונים באינטרנט, לשימוש ביצירת 
אווטארים למשחק במשחקים אלקטרוניים, ספורט אלקטרוני 
וספורט וירטואלי באינטרנט; פרסומים אלקטרוניים הניתנים 
להורדה בצורה של מגזינים, ידיעונים, ספרי צביעה, לוחות 
זמנים של משחקים הניתנים כולם באינטרנט; כרטיסי ברכה 
הניתנים להורדה המסופקים באינטרנט; טובין וירטואלי הניתן 
להורדה, דהיינו, תוכנות מחשב הכוללות אימוג'י, מדבקות, 

תגים, דמויות, בגדים ואביזרים לשימוש במשחקים אלקטרוניים, 
ספורט אלקטרוני וספורט וירטואלי; שומרי פה לספורט; כל 
האמור לעיל בתחום הכדורסל, משחקים אלקטרוניים, ספורט 
אלקטרוני וספורט וירטואלי; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          
Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, 
belts, ties, nightshirts, hats, caps being headwear, 
visors being headwear, beanies, warm-up suits, 
warm-up pants, warm-up tops, shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, 
bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors being headwear, 
swim caps, bathing caps, novelty headwear with 
attached wigs; all of the foregoing in connection with 
the field of basketball, electronic games, electronic 
sports and virtual sports; all included in Class 25.

ביגוד, דהיינו, גרביים, הנעלה, נעלי כדורסל, נעלי סניקרס 
לכדורסל, חולצות טי, חולצות, חולצות פולו, מיזעים, מכנסי 
טרנינג, מכנסיים, גופיות, מכנסיים קצרים, פיג'מה, חולצות 

ספורט, חולצות רוגבי, סוודרים, חגורות, עניבות, חולצות לילה, 
כובעים, כובעים שהינם כיסויי ראש, מצחיות שהינן כיסויי ראש, 
כובע צבעוני צמוד לראש, חליפות חימום, מכנסי חימום, עליונית 
חימום, חולצות ירי, ז'קטים, ז'קטים עמידים לרוח, מעיל דובון, 
מעילים, סינרים שאינם מנייר לתינוקות, סרטי ראש, סרטי כף 
יד, סינרים, בגדים תחתונים, מכנסי אגרוף, מכנסיים, מחממי 
אוזניים, כפפות, כסיות, צעיפים, חולצות ארוגות וסרוגות, 
שמלות גופיה, שמלות, שמלות מעודדות ומדים, בגד ים, 

חליפות רחצה, חליפות שחייה, ביקיני, טנקיני, מכנסי שחייה, 
מכנסי רחצה, מכנסי ספורט קצרים, חליפות צליליה, כיסויי חוף, 
כיסויי חליפת רחצה, עטיפת חליפת רחצה, סנדלים, סנדלי חוף, 
כובעי חוף, סכי שמש שהינם כיסויי ראש, כובעי שחייה, כובעי 
רחצה, כיסויי ראש חדישים עם פאות מוצמדות; כל האמור לעיל 
בקשר לתחום כדורסל, משחקים אלקטרוניים, ספורט אלקטרוני 
וספורט וירטואלי; הנכללים כולם בסוג 25.                             
                                                                                    

                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 110730/06/2019



Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services in the nature 
of arranging, organizing and conducting electronic 
game competitions, electronic game contests, 
electronic game tournaments, entertainment 
exhibitions, sports competitions, leagues, tours, 
clinics and events composed of electronic games 
athletes, electronic sports athletes, and virtual sports 
athletes, interactive displays, participatory activities 
and contests; the production and distribution of radio, 
television, cable television, satellite television, 
webcasts, social media and Internet shows featuring 
electronic game competitions, electronic game 
contests, electronic game tournaments, 
entertainment exhibitions, sports competitions, 
leagues, tours, clinics and events; providing a web-
based system and online portal for customers to 
participate in on-line electronic games; operation and 
coordination of tournaments, leagues and tours for 
recreational and competitive purposes; providing 
temporary use of online, non-downloadable software 
for users to create, upload, share, preview and 
publish videos, music, artwork, texts, and multimedia; 
production and distribution of radio, television, cable 
television, satellite television, webcasts, podcasts, 
blogs, social media and Internet shows featuring 
news highlights, video recordings and video stream 
recordings of electronic game contests, electronic 
game tournaments, entertainment exhibitions, sports 
competitions, leagues, tours, clinics and events; 
providing online news, information, commentary and 
strategy; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia; conducting and 
arranging leagues, clinics and camps; providing 
tracking of users of on-line interactive electronic 
gaming, electronic sports and virtual sports services 
and matching on-line game players with other players 
of all skill levels; entertainment services in the nature 
of personal appearances by a costumed mascot or 
dance team at games, exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other events, special events and 
parties; fan club services; on-line non-downloadable 
games, namely, computer games, electronic games, 
video games, interactive computer games, interactive 
electronic games, interactive video games, action 
skill games, arcade games, adults' and children's 
party games, board games, puzzles, and trivia 
games; electronic publishing services, namely, 
publication of magazines, guides, newsletters, 
coloring books, and game schedules of others on-line 
through the Internet; providing an online computer 
database; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable electronic game services, video 
game services, and computer game services on-line 
from a computer network; all of the foregoing in the 
field of basketball, electronic games, electronic sports 
and virtual sports; all included in Class 41.

שירותי בידור וחינוך בצורה של עריכה, ארגון וניהול תחרויות 
משחקים אלקטרוניים, תחרויות משחקים אלקטרוניים, טורניר 
משחקים אלקטרוניים, תצוגות בידור, תחרויות ספורט, ליגות, 
סיבובים, קליניקות ואירועים המורכבים מספורטאי משחקים 
אלקטרוניים, ספורטאי ספורט אלקטרוני, וספורטאי ספורט 
וירטואלי, צגים אינטראקטיביים, פעילות השתתפותית 

ותחרויות; הפקה והפצה של רדיו, טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, 
טלוויזיה בלווין, שידורי אינטרנט, רשת חברתית ותוכניות 
אינטרנט המכילים תחרויות משחקים אלקטרוניים, טורניר 

משחקים אלקטרוניים, תצוגות בידור, תחרויות ספורט, ליגות, 
סיבובים, קליניקות ואירועים; אספקת מערכת מבוססת אינטרנט 

ופורטל מקוון ללקוחות להשתתף במשחקים אלקטרוניים 
מקוונים; תפעול ותיאום של טורנירים, ליגות וסיבובים למטרות 
פנאי ותחרותיות; אספקת שימוש זמני למשתמשים בתוכנה 

מקוונת שאינה ניתנת להורדה, ליצירת, העלאת, שיתוף, תצוגה 
מקדימה ופרסום וידאו, מוזיקה, יצירת אומנות, טקסט, 
ומולטימדיה; הפקה והפצה של רדיו, טלוויזיה, טלוויזיה 

בכבלים, טלוויזיה בלווין, שידורי אינטרנט, פודקסטים, בלוגים, 
רשת חברתית ותוכניות אינטרנט המכילות כותרות חדשות, 
הקלטות וידאו, והקלטות זרם וידאו של תחרויות משחקים 
אלקטרוניים, טורניר משחקים אלקטרוניים, תצוגות בידור, 

תחרויות ספורט, ליגות, סיבובים, קליניקות ואירועים; אספקת 
חדשות מקוונות, מידע, פרשנות ואסטרטגיה; אספקת חדשות 
ומידע בצורה של סטטיסטיקה וטריוויה; עריכת וניהול ליגות, 
קליניקות ומחנות; אספקת שירותי מעקב של משתמשי 
משחקים אלקטרוניים אינטראקטיביים, ספורט אלקטרוני 

וספורט וירטואלי והשוואת שחקני משחק מקוון עם שחקנים 
אחרים בכל דרגות המיומנות; שירותי בידור בצורה של הופעות 

אישיות על ידי קמיע מחופש או קבוצת ריקוד במשחקים, 
תצוגות, קליניקות, מחנות, קידומי מכירות, ואירועים אחרים, 
אירועים מיוחדים ומסיבות; שירותי מועדון מעריצים; משחקים 

מקוונים שאינם ניתנים להורדה, דהיינו, משחקי מחשב, 
משחקים אלקטרוניים, משחקי וידאו, משחקי מחשב 

אינטראקטיביים, משחקים אלקטרוניים אינטראקטיביים, משחקי 
וידאו אינטראקטיביים, משחקי מיומנות פעולה, משחקי ארקייד, 
משחקי מסיבות מבוגרים וילדים, משחקי לוח, פאזלים, ומשחקי 
טריוויה; שירותי פרסום אלקטרוני, דהיינו, פרסום של מגזינים, 
מדריכים, ידיעונים, ספרי צביעה, ולוחות זמנים של משחקים של 
אחרים באופן מקוון באמצעות האינטרנט; אספקת מסד נתונים 
ממוחשב מקוון; שירותי בידור, דהיינו, אספקת שירותי משחק 
אלקטרוני שאינו ניתן להורדה, שירותי משחק וידאו, ושירותי 
משחק מחשב באופן מקוון מרשת מחשבים; כל האמור לעיל 
בתחום הכדורסל, משחקים אלקטרוניים, ספורט אלקטרוני 

וספורט וירטואלי; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 110830/06/2019



 Owners

Name: NBA Properties, Inc.

Address: Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 
New York, 10022, U.S.A.

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ז סיון תשע"ט - 110930/06/2019



NEXTSEQ

Trade Mark No. 311542 מספר סימן

Application Date 05/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents, assays, enzymes, chemical preparations, 
biological specimens in the nature of human tissue or 
human body fluid, animal tissue or animal body fluid, 
cultures of microorganisms, plant tissue and 
nucleotides for scientific and research use, not for 
medical or veterinary purposes; reagents kits 
comprised primarily of nucleotides, reagents, enzyme 
substrates, buffers, chemical preparations, biological 
preparations in the nature of human tissue or human 
body fluid, animal tissue or animal body fluid, cultures 
of microorganisms, plant tissue and enzymes for 
scientific and research use, not for medical or 
veterinary purposes

ראגנטים, מבחנים, אנזימים, תכשירים כימיים, דגימות ביולוגיות 
מסוג רקמה אנושית או נוזל גוף האדם, רקמת בעל חיים או נוזל 

גוף בעל חיים, תרביות מיקרואורגניזמים, רקמת צמחים 
ונוקליאוטידים לשימוש מדעי ומחקרי, לא למטרות רפואיות או 
וטרינריות; ערכות ריאגנטים המורכבות בעיקר מנוקליאוטידים, 

ריאגנטים, מצעים אנזימים, מאגרים, תכשירים כימיים, 
תכשירים ביולוגיים מסוג רקמה אנושית או נוזל גוף האדם, 

רקמת בעל חיים או נוזל גוף בעל חיים, תרביות 
מיקרואורגניזמים, רקמת צמחים ואנזימים לשימוש מדעי 

ומחקרי, לא למטרות רפואיות או וטרינריות                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 5 סוג: 5

Reagents, clinical diagnostic reagents, medical 
diagnostic assays for medical and diagnostic 
purposes, enzymes, nucleotides, buffers, chemical 
reagents, and biological preparations in the nature of 
human tissue or human body fluids, animal tissue or 
animal body fluids, cultures of microorganisms, or 
plant tissue for medical and veterinary

ראגנטים, ראגנטים לאבחון קליני, מבחני אבחון רפואיים 
למטרות רפואה ואבחון, אנזימים, נוקליאוטידים, מאגרים, 

ריאגטים כימיים, ותכשירים ביולוגיים מסוג רקמה אנושית או 
נוזל גוף האדם, רקמת בעל חיים או נוזל גוף בעל חיים, תרביות 
של מיקרואורגניזמים, או רקמת צמח לשימוש רפואי ווטרינרי     
                                                                                    

                                                      

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and computer software for use 
with medical patient monitoring equipment, for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
data in the fields of nucleic acid sequencing, 
genotyping, medical diagnostics, veterinary 
diagnostics, clinical diagnostics, medical research, 
veterinary research, diagnostic research, clinical 
research, drug development, drug development 
research, medical laboratory research, veterinary 
science and research, life sciences, biology, 
microbiology, biotechnology, agriculture, forensics, 
food safety, metagenomics, and genetics; scientific 
apparatus and instruments, namely, nucleic acid 
sequencers for laboratory use in the fields of nucleic 
acid sequencing, genotyping, medical diagnostics, 
veterinary diagnostics, clinical diagnostics, medical 
research, veterinary research, diagnostics, clinical 
research, drug development, drug development 
research, medical laboratory research, veterinary 
science and research, life sciences, biology, 
microbiology, biotechnology, agriculture, forensics, 
food safety, metagenomics, and genetics

חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשימוש עם ציוד פיקוח מטופלים 
רפואיים, לצורך קבלה, עיבוד, שידור והצגת נתונים בתחומי 
ריצוף חומצות גרעין, גנוטיפינג, אבחון רפואי, אבחון וטרינרי, 
אבחון קליני, מחקר רפואי, מחקר וטרינרי, מחקר אבחוני, 
מחקר קליני, פיתוח תרופות, מחקר לפיתוח תרופות, מחקר 
מעבדה רפואית, מדע ומחקר וטרינרי, מדעי החיים, ביולוגיה, 
מיקרוביולוגיה, ביוטכנולוגיה, חקלאות, זיהוי פלילי, בטיחות 
מזון, מטגנומיקה, וגנטיקה; התקנים ומכשירים מדעיים קרי, 
רצפי חומצות גרעין לשימוש במעבדה בתחומים של ריצוף 

חומצות גרעין, גנוטיפינג, אבחון רפואי, אבחון וטרינרי, אבחון 
קליני, מחקר רפואי, מחקר וטרינרי, אבחון, מחקר קליני, פיתוח 
תרופות, מחקר לפיתוח תרופות, מחקר מעבדה רפואית, מדע 

ומחקר וטרינרי, מדעי החיים, ביולוגיה, מיקרוביולוגיה, 
ביוטכנולוגיה, חקלאות, זיהוי פלילי, בטיחות מזון, מטגנומיקה, 
וגנטיקה                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 10 סוג: 10

Clinical and medical diagnostic instruments, namely, 
nucleic acid sequencers; scientific apparatus and 
instruments, namely, nucleic acid sequencers for use 
in medical and veterinary diagnosis and in medical 
and veterinary treatment

כלי אבחון קליניים ורפואיים, קרי, רצפי חומצות גרעין; התקנים 
ומכשירים מדעיים, קרי, רצפי חומצות גרעין לשימוש באבחון 

רפואי ווטרינרי ובטיפול רפואי ווטרינרי                                   
                                                                                    

                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 111030/06/2019



 Owners

Name: Illumina, Inc.

Address: 5200 Illumina Way, San Diego, California, 
92122, U.S.A.

Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

כ"ז סיון תשע"ט - 111130/06/2019



Trade Mark No. 311548 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: yellow, green, blue, rose, 

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, ירוק, כחול, ורוד ולילה  הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : רח' אלזהרא 20, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Toilet Paper and tesho, kitchen papers, cartons,  
plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers’ type, printing blocks; all included 
in class 16.

נייר טואלט וממחטות נייר וטישו, ונייר למטבח, קרטון, צרכי 
שירותים, סרטים ושקיות מפלסטיק לעטיפה ואריזה; אותיות 

דפוס וגלופות; הנכללים כולם בסוג 16.                                 
                

כ"ז סיון תשע"ט - 111230/06/2019



Trade Mark No. 311551 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : רח' אלזהרא 20, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard, toilet paper and Tesho  plastic 
sheets, films and bags for wrapping and packaging; 
printers’ type, printing blocks; all included in class 16.

נייר וקרטון; נייר טואלט וממחטות נייר טישו, סרטים ושקיות 
מפלסטיק לעטיפה ואריזה; אותיות דפוס וגלופות; הנכללים 

כולם בסוג 16.

                                                                             

כ"ז סיון תשע"ט - 111330/06/2019



Trade Mark No. 311552 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

online social networking services; internet-based 
social networking services; all included in class 45.

שרותים מקוונים ברשתות החברתיות; שרותים מבוססי 
אינטרנט על רשתות חברתיות; הנכללים כולם בסוג 45.           

          

כ"ז סיון תשע"ט - 111430/06/2019



Ownersבעלים

Name: Keren Alaluf Sharabi שם: קרן אלאלוף שרעבי

Address: 4/2 Yosefzon Street, Rehovot, Israel כתובת : יוספזון 4/2, רחובות, ישראל

Name: Michal Shachaf שם: מיכל שחף

Address: 61 Mivtsa Yonatan Street, Yavne, Israel כתובת : מבצע יונתן 61, יבנה, ישראל

Name: Revital Tudras שם: רויטל טודרס

Address: 56 HaShlosha Street, Ma'as, Israel כתובת : השלושה 56, מעש, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 111530/06/2019



GAPFIT

Trade Mark No. 311553 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gap (ITM) Inc.

Address: 2 Folsom Street, San Francisco, California, 
94105, U.S.A.

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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services and retail and on-line 
services in the field of clothing, footwear, headgear, 
clothing accessories, clothing design, bags, leather 
goods, luggage, jewelry, clocks, sunglasses and 
eyewear, toys, games and sporting equipment, hair 
accessories, cosmetics, toiletries, fragrances, 
personal care products, stationery, giftware, 
household products for dining, bed and bath, house 
wares and glass, paper goods; office functions 
related to the aforesaid retail store services; the 
bringing together, for the benefit of others, of 
clothing, footwear, headwear, clothing accessories, 
bags, leather goods, sunglasses and eyeglasses, 
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
fragrances, personal care products, stationery, 
giftware, toys, games and sporting equipment, 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, such 
services being provided also by retail stores, by 
means of electronic media, for example, through web 
sites; promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on 
an electronic site accessible through a computer 
network; providing on-line ordering services in the 
field of a wide variety of general merchandise; mail 
order catalogue services featuring general 
merchandise and general consumer goods; 
Advertising; marketing and promotional services;  
Product demonstrations and product display services. 
 Business management; business administration;  
loyalty, incentive and bonus program services, 
commercial trading and consumer information 
services, business assistance, management and 
administrative services; Business analysis, research 
and information services; all included in Class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות וקמעונאות ושירותים מקוונים 
בתחום הביגוד, ההנעלה, כיסויי ראש, אביזרי ביגוד, עיצוב 

בגדים, תיקים, מוצרי עור, מזוודות, תכשיטים, שעונים, משקפי 
שמש ומשקפיים, צעצועים, משחקים וציוד ספורט, אביזרי 

שיער, קוסמטיקה, מוצרי רחצה, בשמים, מוצרים לטיפוח אישי, 
ציוד משרדי, מוצרי מתנה, מוצרים לבית לארוחות, למיטה, 
ולמקלחת, כלי בית ומוצרי זכוכית ונייר; פונקציות משרדיות 

הקשורות לשירותי חנות קמעונאית כאמור לעיל; הבאתם יחד, 
לטובת אחרים, של בגדים, הנעלה, כיסויי ראש, אביזרי ביגוד, 
תיקים, מוצרי עור, משקפי שמש ומשקפיים, תכשיטים, אביזרי 
שיער, קוסמטיקה, מוצרי רחצה, בשמים, מוצרי טיפול אישי, 
ציוד משרדי, מוצרי מתנה, צעצועים, משחקים וציוד ספורט, 
(למעט שינועם), המאפשר לצרכנים לראות ולרכוש בנוחות 

מוצרים אלו, שירותים כדוגמת אלה מסופקים גם על ידי חנויות 
קמעונאיות, באמצעי מדיה אלקטרונית, לדוגמא, דרך אתרי 
אינטרנט; קידום הטובין והשירותים של אחרים על ידי מיקום 
פרסומות ותצוגות קידום מכירות באתר אלקטרוני הנגיש דרך 
רשת מחשבים; מתן שירותי הזמנה מקוונת בתחום של מגוון 
רחב של מוצרים כלליים; שירותי קטלוגים להזמנה בדואר 

הכוללים מוצרים כלליים ומוצרי צריכה כלליים; שירותי פרסום, 
שיווק וקידום; שירותי הדגמת מוצר ותצוגת מוצר; ניהול עסקי; 
אדמיניסטרציה עסקית; שירותי תכנית נאמנות, תמריצים 

ובונוס, שירותי מסחר ומידע צרכני, סיוע עסקי, שירותי ניהול 
ואדמיניסטרציה; שירותי ניתוח עסקי, מחקר ומידע; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 111630/06/2019



Al Layali 

Trade Mark No. 311557 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jordan River Tobacco Manufacturing 
Company

Address: Kanaan Al Khoury Building, 2nd floor, Main 
Street, Ramallah, Palestinian Authority

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; פריטי מעשנים.    
                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 111730/06/2019



Trade Mark No. 311558 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jordan River Tobacco Manufacturing 
Company

Address: Kanaan Al Khoury Building, 2nd floor, Main 
Street, Ramallah, Palestinian Authority

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; פריטי מעשנים.    
                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 111830/06/2019



METCON

Trade Mark No. 311560 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; headwear, hats, caps, visors, headbands, 
bandanas, sweatbands, wrist bands; apparel, namely 
pants, shorts, shirts, t-shirts, sweat shirts, hoods, 
tank tops, pullovers, warm-up suits, jerseys, sweat 
pants, underwear, sports bras, dresses, skirts, 
sweaters, jackets, anoraks, coats, socks, gloves, 
belts, hosiery, tights, vests, hoods, scarves, athletic 
sleeves; clothing for athletic use, padded elbow 
compression sleeves. All included in class 25.

נעליים; כיסוי ראש, כובעים, קפוצ'ון, סרטי ראש, בנדנות, סרטי 
זיעה, רצועות ידיים; מוצרי לבוש, מכנסיים, מכנסיים קצרים, 
חולצות, חולצות טריקו, קפוצ'ונים, גופיות ספורט, חולצות 

ספורט, מעילים ספורטיביים, גופיות, אימונית, תחתונים, חזיות 
ספורט, גרביונים, שמלות, חצאיות, סוודר, עליוניות, מעילים; 
גרביים, כפפות, חגורות, חזיות, גרביונים, טייצים, ברדסים, 
צעיפים, שרוולים אתלטיים; בגדים לשימוש אתלטי, שרוולי 

דחיסה מרופדים מרופדים. הנכללים כולם בסוג 25.                 
                          

כ"ז סיון תשע"ט - 111930/06/2019



Trade Mark No. 311561 מספר סימן

Application Date 06/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Realty ONE Group, Inc.

Address: 7545 Irvine Center Drive #250  Irvine, 
California, 92618, U.S.A.

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage; Real estate management and 
leasing services; Building leasing; Lease of real 
estate; Leasing of apartments; Leasing of real estate; 
Leasing or renting of buildings; Real estate 
investment services; Real estate management of 
residential properties; and Real estate management 
services. All included in class 36

תיווך נדל"ן; שירותי ניהול והשכרה בנדל"ן; בניית חכירה; 
חכירת מקרקעין; ליסינג של דירות; ליסינג של מקרקעין; 

השכרה או השכרה של מבנים; שירותי השקעות בנדל"ן; ניהול 
נדל "ן למגורים; שירותי ניהול מקרקעין

.הנכללים כולם בסוג 36.
                                                                                     
                                                                                    

                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 112030/06/2019



FELIPOINT

Trade Mark No. 311566 מספר סימן

Application Date 07/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zoetis Services LLC

Address: 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

veterinary pharmaceutical preparations for pain relief 
in canines and felines; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of heart disease and 
renal disease in canines and felines; veterinary 
preparations for the treatment of dermatological 
conditions in felines. All included in class 5.

תכשירים וטרינריים ותרופות לשיכוך כאבים לכלבים ובחתולים; 
תרופות תכשירים וטרינריים לטיפול במחלות לב ומחלת כליות 

בכלבים ובחתולים; תכשירים וטרינריים לטיפול בתנאים 
דרמטולוגיים אצל חתולים. הנכללים כולם בסוג 5.                   
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ז סיון תשע"ט - 112130/06/2019



J VINEYARDS

Trade Mark No. 311570 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. & J. Gallo Winery

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

(California 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). משקאות כוהליים (למעט בירה).                 

כ"ז סיון תשע"ט - 112230/06/2019



Insight Partners

Trade Mark No. 311574 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Insight Holdings Group, LLC

Address: 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New 
York, New York, 10036, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Private equity investment services and management 
of private investment funds; all included in class 36.

שירותי השקעת הון פרטי וניהול של קרנות השקעה פרטית; 
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., 20/06/2018, No. 88/007,280 ארה"ב, 20/06/2018, מספר 88/007,280

Class: 36 סוג: 36

כ"ז סיון תשע"ט - 112330/06/2019



Insight Capital Partners

Trade Mark No. 311575 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Insight Holdings Group, LLC

Address: 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New 
York, New York, 10036, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Private equity investment services and management 
of private investment funds; all included in class 36.

שירותי השקעת הון פרטי וניהול של קרנות השקעה פרטית; 
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., 20/06/2018, No. 88/007,305 ארה"ב, 20/06/2018, מספר 88/007,305

Class: 36 סוג: 36

כ"ז סיון תשע"ט - 112430/06/2019



Trade Mark No. 311579 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Dieselstrasse 12, Metzingen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils; Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; Fragrant sprays; 
Perfumery; Deodorants for personal use; Soaps; 
Cosmetics; Haircare preparations, including hair 
lotions; Dentifrices; Mouthwashes, not for medical 
purposes; all included in class 3.

שמנים אתריים; תכשירי הלבנה וחומרי כביסה אחרים; 
תרסיסים ריחניים; פרפומריה; דאודורנטים לטיפוח אישי; סבון; 

קוסמטיקה; תכשירים לטיפול השיער, הכוללים תחליבים 
לשיער; משחת שיניים; מי פה, לא למטרות רפואיות; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 112530/06/2019



CUBIBOT

Trade Mark No. 311583 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 Marva street, P.O.B. 123, Kfar Vradim, 
25147, Israel

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board games; toys; all included in class 28 משחקי קופסא; צעצועים; הנכללים בסוג 28             

כ"ז סיון תשע"ט - 112630/06/2019



Trade Mark No. 311584 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 Marva street, P.O.B. 123, Kfar Vradim, 
25147, Israel

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board games; toys; all included in class 28 משחקי קופסא; צעצועים; הנכללים בסוג 28             

כ"ז סיון תשע"ט - 112730/06/2019



Trade Mark No. 311585 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foxmind Ltd. שם: פוקסמיינד בע"מ

Address: 12 Marva street, P.O.B. 123, Kfar Vradim, 
25147, Israel

כתובת : רחוב  מרווה 12, ת.ד. 123, כפר ורדים, 25147, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board games; toys; all included in class 28 משחקי קופסא; צעצועים; הנכללים בסוג 28             

כ"ז סיון תשע"ט - 112830/06/2019



בריאות בקלות | אירינה גלוזמן

Trade Mark No. 311586 מספר סימן

Application Date 09/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IRINA GLOZMAN שם: אירינה גלוזמן

Address: Haifa, Israel כתובת : נתיב חן 61, חיפה, 3268815, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PELED-HENIG, LAW OFFICE

Address: 3 Shalem st., Zilbermintz Building, Ramat Gan, 
5221550, Israel

שם: פלד הניג, משרד עו"ד

כתובת : רח' שלם 3, בית זילברמינץ, רמת גן, 5221550, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Guidance, tutoring, coaching and instructional 
services including arranging and/or conducting and/or 
providing of guidance, lectures, presentations, 
conferences, vocational trainings, tutoring, 
workshops, seminars, courses, correspondence 
courses;  providing means/ publications for teaching,  
tutoring, coaching  and guidance, such as publishing 
(including digital publishing), publication of books, 
booklets, journals, diaries, newsletters, periodical 
publications,  magazines etc.; producing audio works 
and/or audio-visual works; providing the above 
services via on-line and/or mobile access; providing 
the above mentioned services to club members.

שירותי הדרכה, הנחיה, אימון, והוראה לרבות ארגון ו/או ניהול 
ו/או הענקת הדרכות, הרצאות, מצגות, כנסים, הכשרות 

מקצועיות, סדנאות, סמינרים, קורסים, קורסים בהתכתבות; 
אספקת אמצעים/פרסומים שנועדו להוראה, הנחיה, אימון 

והדרכה, כגון הוצאה לאור (לרבות הוצאה לאור דיגיטאלית), 
פרסום ספרים, חוברות, כתבי עת, יומנים, ניוזלטרים, פרסומים 
תקופתיים, מגזינים, וכיו"ב; הפקת יצירות אודיו ו/או יצירות 

אודיו-ויזואליות; הענקת השירותים האמורים בצורה מקוונת ו/או 
באמצעות הסלולאר;  הענקת השירותים דלעיל לחברי מועדון.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 112930/06/2019



Trade Mark No. 311587 מספר סימן

Application Date 01/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437414 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Blue, yellow, red and white.

 Owners

Name: Schweppes International Limited

Address: 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, United 
Kingdom

(Limited)

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.

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)

Benelux, 31/10/2018, No. 1384268 בנלוקס, 31/10/2018, מספר 1384268

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

כ"ז סיון תשע"ט - 113030/06/2019



Trade Mark No. 311594 מספר סימן

Application Date 19/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437501 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KontrolFreek, LLC

Address: Suite C-119, 2020 Howell Mill Rd, Atlanta GA 
30318, U.S.A.

(Alabama, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Player-operated electronic video game controller 
accessories, namely, video game controller joystick 
and thumbstick extensions.

כ"ז סיון תשע"ט - 113130/06/2019



Trade Mark No. 311596 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437571 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kaplan Laboratory LLC

Address: 209 E. Hallandale Beach Blvd., Hallandale FL 
33009, U.S.A.

(Florida, United States LTD Liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary, nutritional, and vitamin supplements.

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

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

U.S.A., 27/04/2018, No. 87896579 ארה"ב, 27/04/2018, מספר 87896579

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 113230/06/2019



Trade Mark No. 311598 מספר סימן

Application Date 25/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437587 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), E-07157 
Andratx, Balearen, Spain

(S.L. (Sociedad de responsabilidad limitada - limited 
liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; eyebrow powder; 
eyebrow gel; eyebrow mascara.

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

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

European Union, 11/05/2018, No. 017899511 האיחוד האירופי, 11/05/2018, מספר 017899511

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 113330/06/2019



Trade Mark No. 311599 מספר סימן

Application Date 03/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437595 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKCINĖ BENDROVĖ "PIENO ŽVAIGŽDĖS"

Address: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania

(Lithuania Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; protein milk; condensed milk; 
milk shakes; yoghurt; yogurt beverages; smetana 
(sour cream); curd; cheese; whipped cream; cream 
(dairy products); kefir (milk beverage); prostokvasha 
(soured milk); buttermilk; butter; milk beverages, milk 
predominating; milk-based beverages with chocolate; 
milk-based beverages with cocoa; whey; glazed 
sweet milk curd bars; rennet; milk ferments for 
culinary purposes; buttercream; jellies for food.

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

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

Lithuania, 04/06/2018, No. 2018 1447 ליטא, 04/06/2018, מספר 1447 2018

Class: 29 סוג: 29

כ"ז סיון תשע"ט - 113430/06/2019



Trade Mark No. 311602 מספר סימן

Application Date 23/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LyondellBasell Industries Holdings B.V.

Address: Delftseplein 27 E, NL-3013 AA Rotterdam, 
Netherlands

(Netherlands Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Olefin polymers, olefin copolymers and compositions 
thereof, for general use in the industry.

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

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

Benelux, 08/05/2018, No. 1374873 בנלוקס, 08/05/2018, מספר 1374873

Class: 1 סוג: 1

כ"ז סיון תשע"ט - 113530/06/2019



Trade Mark No. 311605 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437663 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Heartware, Inc.

Address: 14000 NW 57th Court, Miami Lakes FL 33014, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and battery chargers; medical software that 
records and analyzes data received from the patient 
worn monitor; electrical controllers, namely, testing 
and measuring equipment for measuring 
performance parameters; all used with cardiac assist 
devices for treating patients with heart disease.

Class: 10 סוג: 10

Circulatory assist pumps for use as ventricular assist 
devices implanted by cardio and vascular surgeons; 
medical instruments to measure blood pressure, 
cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters; medical controllers used 
to measure the performance parameters of cardiac 
devices during treatment; heart monitors; wireless 
controllers to monitor cardiac function; all used with 
cardiac assist devices for treating patients with heart 
disease.

כ"ז סיון תשע"ט - 113630/06/2019



Trade Mark No. 311607 מספר סימן

Application Date 27/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437672 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sennics Co., Ltd.

Address: Room 606, No. 1 Yaocheng Avenue, Taizhou 
City, Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Rubber preservatives; chemical intensifiers for 
rubber; antioxidants for use in manufacture; fire 
retardants; vulcanisation accelerators; chemical 
additives to fungicides; plasticizers; tyre adhesive; 
auxiliary fluids for use with dyestuff; chemicals for 
use in the manufacture of paper; chemical reagent in 
the manufacture of dye; emulsion glue for industrial 
purposes; antioxidants for use in manufacture; 
adhesives for industrial purposes; sulphur; chemical 
preparations in the nature of accelerators; chemical 
additives to insecticides; diphenylamine; chemical 
preparations and substances for use as 
pharmaceutical intermediates; chemical additives for 
oils; dispersions of plastics; cement for footwear; 
pneumatic tyre adhesive; mastic for tires [tyres].

כ"ז סיון תשע"ט - 113730/06/2019



Trade Mark No. 311608 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437692 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Peter Maegdefrau

Address: Fürstenweg 98, 83395 Freilassing, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; game software; computer software for 
playing games.

Class: 42 סוג: 42

Design of games; design of board games; design of 
models for entertainment purposes.

כ"ז סיון תשע"ט - 113830/06/2019



Trade Mark No. 311610 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437721 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and white.

 Owners

Name: Sakata UK Limited

Address: Spalding Road, Sutterton, Boston, Lincolnshire 
PE20 2EW, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetable-based snack foods; dried vegetables, 
dried vegetable products; chilled vegetables, chilled 
vegetable products; frozen vegetables, frozen 
vegetable products; cooked vegetables, cooked 
vegetable products; freeze-dried vegetables, freeze-
dried vegetable products; sliced fresh vegetables.

Class: 31 סוג: 31

Fresh vegetables; washed fresh vegetables; natural 
plants and flowers.

כ"ז סיון תשע"ט - 113930/06/2019



Trade Mark No. 311612 מספר סימן

Application Date 18/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437729 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France société en commandite par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Porcelain ware for use in table art, tableware of 
porcelain, namely, plates, decanters, jugs, cups, 
mugs, teapots, non-electric coffee pots, dishes, salad 
bowls, bowls, sugar bowls, creamers, fruit cups, 
porcelain ware for use in table art, namely tidies 
(bowls made of porcelain and trays for domestic 
purposes), earthenware for use in table art, vases.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/05/2018, No. 4457549 צרפת, 31/05/2018, מספר 4457549

Class: 21 סוג: 21

כ"ז סיון תשע"ט - 114030/06/2019



Trade Mark No. 311613 מספר סימן

Application Date 06/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437735 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eschenbach Optik GmbH

Address: Schopenhauerstrasse 10, 90409 Nürnberg, 
Germany

(DE Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles; spectacle frames; cases for spectacles 
and sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; optical goods; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; sunglasses.

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

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

Germany, 11/07/2018, No. 30 2018 220 614 גרמניה, 11/07/2018, מספר 614 220 2018 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 114130/06/2019



Trade Mark No. 311618 מספר סימן

Application Date 23/03/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437808 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Golden.

 Owners

Name: HSG TARIM ÜRÜNLERI VE GIDA SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Orta Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi, No:45/1, 
Tuzla-İstanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil for food; 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)

Turkey, 28/02/2018, No. 2018/20156 טורקיה, 28/02/2018, מספר 2018/20156

Class: 29 סוג: 29

כ"ז סיון תשע"ט - 114230/06/2019



Trade Mark No. 311619 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD.

Address: No. 98 Nanhui Road,Louqiao Industrial Park, 
Ouhai District, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of 
China

(P.R. China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks; pelts; leather laces; school bags; pocket 
wallets; travelling trunks; leather trimmings for 
furniture; umbrellas; walking sticks; clothing for pets.

Class: 24 סוג: 24

Cloth; wall hangings of textile; textile material; loose 
covers for furniture; door curtains; non-woven textile 
fabrics; banners; felt; quilts; fitted toilet lid covers of 
fabric.

Class: 25 סוג: 25

Layettes [clothing]; raincoats; shoes; girdles; hosiery; 
shower caps; sleep masks; wedding dress; scarfs; 
clothing; swimsuits; hats; gloves [clothing].

כ"ז סיון תשע"ט - 114330/06/2019



Trade Mark No. 311621 מספר סימן

Application Date 13/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437825 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD.

Address: DEREN Industrial Park,No. 9 Thirty-three road, 
Guangming Street, Guangming New District, Shenzhen, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Couplers [data processing equipment].

כ"ז סיון תשע"ט - 114430/06/2019



Trade Mark No. 311622 מספר סימן

Application Date 17/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437828 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DONGGUAN JIASHENG ENTERPRISE CO., 
LTD.

Address: TONGSHA NEW INDUSTRIAL 
ZONE,TONGSHA COMMUNITY, DONGCHENG 
STREET OF DONGGUAN CITY, 523127 GUANGDONG 
PROVINCE, People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Collars for animals; muzzles; clothing for pets; 
leather leads; harness for animals; halters; bridoons; 
reins; whips.

כ"ז סיון תשע"ט - 114530/06/2019



Trade Mark No. 311623 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437829 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Olight Technology Co., Limited

Address: 5th Floor, Building A2,Fuhai Information Harbor, 
Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, People's 
Republic of China

(People's Republic of China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Portable headlamps; searchlights; lamps; bicycle 
lights; lighting apparatus and installations; lighting 
apparatus for vehicles; electric torches; lanterns for 
lighting; motorcycle lights; diving lights.

כ"ז סיון תשע"ט - 114630/06/2019



Trade Mark No. 311624 מספר סימן

Application Date 24/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437846 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Innovecs LLC

Address: 3325 High Street, Fairlawn NJ 07410, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer software development.

כ"ז סיון תשע"ט - 114730/06/2019



Trade Mark No. 311625 מספר סימן

Application Date 31/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKD Therapies Oy

Address: Patents & Intellectual Properties, Microkatu 1S, 
FI-70210 Kuopio, Finland

(Finland Osakeyhtiö (oy))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-cancer preparations; therapeutic 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)

U.S.A., 01/05/2018, No. 87901553 ארה"ב, 01/05/2018, מספר 87901553

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 114830/06/2019



Trade Mark No. 311626 מספר סימן

Application Date 31/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thales Deutschland GmbH

Address: Thalesplatz 1, 71254 Ditzingen, Germany

(GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Checking, signaling and measuring apparatus and 
instruments, axle counter for rail application, fiber 
optical sensor, smart sensor.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/05/2018, No. 017894634 האיחוד האירופי, 02/05/2018, מספר 017894634

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 114930/06/2019



Trade Mark No. 311629 מספר סימן

Application Date 01/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437942 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NONINO DISTILLATORI S.R.L.

Address: Via Aquileia, 104, FRAZIONE PERCOTO, I-
33050 PAVIA DI UDINE (Udine), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Grappas; bitters; liqueurs; brandies; spirits 
(beverages); distilled beverages; alcoholic punches; 
fruit distillates; honey distillates; liquor-based 
aperitifs; distillate-based aperitifs; prepared alcoholic 
cocktails; after dinner drinks (spirits and liquors); 
alcoholic essences; alcoholic beverages (except 
beers).

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

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

Italy, 26/07/2018, No. 302018000025676 איטליה, 26/07/2018, מספר 302018000025676

Class: 33 סוג: 33

כ"ז סיון תשע"ט - 115030/06/2019



Trade Mark No. 311630 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437951 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

liu" is one surename in China, "yan" means 
"swallow", "niang" means "brew", "zhi" means 
"manufacture.

 Owners

Name: FNGZ BIO-TECH CO., LTD

Address: Rm 610, 5F, Unit 1, Building 6,No.1 Beiqing Rd, 
Huilongguan Town, Changping Dist, Beijing, People's 
Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice; coffee; tea; sugar; yeast; bread; honey; flour.

Class: 33 סוג: 33

Vodka; alcoholic beverages containing fruit; whisky; 
fruit extracts, alcoholic; cider; rice alcohol; wine; 
alcoholic beverages, except beer; cocktails.

כ"ז סיון תשע"ט - 115130/06/2019



Trade Mark No. 311631 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437959 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: China Tobacco Zhejiang  Industrial Co., Ltd.

Address: No. 77 Zhongshan Nan Road, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; chewing tobacco; cigars; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; 
snuff; electronic cigarettes.

כ"ז סיון תשע"ט - 115230/06/2019



Trade Mark No. 311632 מספר סימן

Application Date 25/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1437977 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

Address: 3-15, Nishiwaki 2-chome,Hirano-ku, Osaka-shi, 
Osaka 547-0035, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Currency validators; money counting and sorting 
machines including currency validators; money 
counting and sorting machines; apparatus for 
checking the authenticity of banknotes; currency 
authentication apparatus and equipment; cash 
registers; automated teller machines [ATM].

כ"ז סיון תשע"ט - 115330/06/2019



Trade Mark No. 311635 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YongKang  Meiloy-K&FP Tools Co.,Ltd.

Address: No. 218 Meilong Road, West District, Yongkang 
City, Zhejiang Province, People's Republic of China

(P.R. China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaners; sharpening machines; electric 
grinding wheel machine; machines and apparatus for 
wax-polishing, electric; metalworking machines; 
machines and apparatus for polishing [electric]; 
robots [machines]; angle grinders; air-operated 
power tools; grindstones [parts of machines]; spray 
guns for paint.

כ"ז סיון תשע"ט - 115430/06/2019



Trade Mark No. 311636 מספר סימן

Application Date 06/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438065 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: One Source To Market

Address: 1478 Sunset Plaza Dr, Los Angeles CA 90069, 
U.S.A.

(California, United States Ltd Liability Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cookware, namely, pots and pans.

כ"ז סיון תשע"ט - 115530/06/2019



Trade Mark No. 311642 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438153 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 Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital signage; smartphones; remote control 
apparatus; monitors [computer hardware]; tablet 
computers; televisions.

כ"ז סיון תשע"ט - 115630/06/2019



Trade Mark No. 311643 מספר סימן

Application Date 05/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Blundstone Australia Pty Ltd

Address: 88 Gormanston Road, Moonah TAS 7009, 
Australia

(Tasmania Australian Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Safety and protective footwear.

כ"ז סיון תשע"ט - 115730/06/2019



Trade Mark No. 311649 מספר סימן

Application Date 27/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438266 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized mark "SoClean" 
with a star in the middle of the O.

 Owners

Name: SoClean, Inc.

Address: 12 Vose Farm Rd., Peterborough NH 03458, 
U.S.A.

(Massachusetts Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Ozone sanitizers for air and water.

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

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

U.S.A., 04/05/2018, No. 87907502 ארה"ב, 04/05/2018, מספר 87907502

Class: 11 סוג: 11

כ"ז סיון תשע"ט - 115830/06/2019



Trade Mark No. 311651 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438274 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Latin characters of 
"GLEDE", and the whole word has no special 
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

Automobile tyres; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; pneumatic tyres; tyres for 
vehicle wheels; treads for retreading tyres; repair 
outfits for inner tubes; inner tubes for pneumatic 
tyres; inner tubes for bicycle tyres; tyres, solid, for 
vehicle wheels; bicycle tyres.

כ"ז סיון תשע"ט - 115930/06/2019



Trade Mark No. 311655 מספר סימן

Application Date 03/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438323 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Binding agents for ice cream; meat tenderizers for 
household purposes; preparations for stiffening 
whipped cream; aromatic preparations for food, not 
from essential oils; tea; prepared coffee and coffee-
based beverages; prepared cocoa and cocoa-based 
beverages; ice; confectionery; bread and buns; 
sandwiches; steamed buns stuffed with minced meat 
[chuka-manjuh]; hamburgers [sandwiches]; pizzas; 
hot dogs [sandwiches]; meat pies; seasonings [other 
than spices], namely, soya bean paste [condiment], 
Worcester sauce, meat gravies, ketchup, soy sauce 
[soya sauce], vinegar, vinegar mixes, seasoning soy 
sauce [soba-tsuyu], salad dressings, white sauce, 
mayonnaise, sauces for barbecued meat, cube 
sugar, fructose for culinary purposes, crystal sugar 
[not confectionery], sugar, maltose for culinary 
purposes, honey, glucose for culinary purposes, 
powdered starch syrup for culinary purposes, starch 
syrup for culinary purposes, table salt mixed with 
sesame seeds, cooking salt, roasted and ground 
sesame seeds, celery salt, umami seasonings; 
spices; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted 
coffee beans; cereal preparations; Chinese stuffed 
dumplings [gyoza, cooked]; Chinese steamed 
dumplings [shumai, cooked]; sushi; fried balls of 
batter mix with small pieces of octopus [takoyaki]; 
boxed lunches consisting of rice, with added meat, 
fish or vegetables; ravioli; yeast powder; koji 
[fermented malted rice]; yeast; baking powder; 
instant confectionery mixes; pasta sauce; by-product 
of rice for food [sake lees]; husked rice; husked oats; 
husked barley; gluten for food; flour.

כ"ז סיון תשע"ט - 116030/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Vermilion.

 Owners

Name: YAMAE FOOD PRODUCTS Co,. LTD.

Address: 3646 Nishimachi, Miyakonojo-shi 885-0076, 
Miyazaki Prefecture, Japan

(Japan Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 116130/06/2019



Trade Mark No. 311661 מספר סימן

Application Date 17/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438440 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; electronic display screens and electronic 
display interfaces; handheld mobile digital devices 
used as a telephone, handheld computer, media 
player, and personal digital assistant used to access 
the Internet, electronic mail, digital audio, video, and 
data; smartphones.

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

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

Liechtenstein, 17/04/2018, No. 2018316 ליכטנשטיין, 17/04/2018, מספר 2018316

Class: 9 סוג: 9

Computers; electronic display screens and electronic 
display interfaces; handheld mobile digital devices 
used as a telephone, handheld computer, media 
player, and personal digital assistant used to access 
the Internet, electronic mail, digital audio, video, and 
data; smartphones

כ"ז סיון תשע"ט - 116230/06/2019



Trade Mark No. 311664 מספר סימן

Application Date 12/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0997921 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, Pink, Blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Y in Yellow, H in Pink, oo and oo in Blue.

 Owners

Name: Aurora World Corporation

Address: 977 Daechi3-dong, kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(KR Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Rubber toys, metal toys, mascot dolls, mobiles (toys), 
wooden toys, toy sets, puppets, toy musical 
instruments, toy balls, toy blocks, dolls' room, dolls' 
clothes, dolls' houses, paper-made toys, plush toys, 
plastic toys.

כ"ז סיון תשע"ט - 116330/06/2019



Trade Mark No. 311666 מספר סימן

Application Date 09/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1151776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unifi, Inc.

Address: 7201 W. Friendly Avenue, Greensboro NC 
27410, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Recycled polymers for use in the manufacture of 
industrial products, packaging and consumer and 
household products.

כ"ז סיון תשע"ט - 116430/06/2019



Trade Mark No. 311670 מספר סימן

Application Date 20/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1190506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

Address: Route des Biches 10, CH-1752 Villars-sur-
Glâne, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; key rings of precious metal; 
timepieces and chronometric instruments; watches; 
chronometers; wall clocks; watch cases; dials (clock 
and watch making); movements for timepieces; alarm 
clocks; watch straps; boxes of precious metal for 
watches and jewelry.

כ"ז סיון תשע"ט - 116530/06/2019



Trade Mark No. 311671 מספר סימן

Application Date 06/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1218700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint Stock Company «FREIGHT LINK»

Address: pr. Marshala Zhukova, d. 4, RU-123995 
Moskva, Russian Federation

(RU Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; storage of goods.

כ"ז סיון תשע"ט - 116630/06/2019



Trade Mark No. 311672 מספר סימן

Application Date 22/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1304644 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TINYCOTTONS, S.L.

Address: Via Augusta, 25, Local 1, Barcelona, Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז סיון תשע"ט - 116730/06/2019



Trade Mark No. 311673 מספר סימן

Application Date 20/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1364010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TIGER MIST HOLDINGS PTY LTD

Address: PO Box 996, Eltham VIC 3095, Australia

(Victoria Australian Proprietary Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apparel (clothing, footwear, headgear); clothing; 
gloves (clothing); headbands (clothing); knitted 
clothing; ladies clothing; dresses; scarves; shorts; 
skirts; cardigans; jackets for casual wear; pants 
(clothing); hats; sweaters; overalls; tee-shirts; socks; 
shoes; shirts.

Class: 35 סוג: 35

Retail clothing shop services; retail services being 
retail of clothing; retailing of goods (by any means) 
relating to clothing, including online; wholesale 
services relating to clothing; advertising; advertising 
services provided over the internet; business 
administration.

Class: 42 סוג: 42

Design of clothing; design of fashion accessories.

כ"ז סיון תשע"ט - 116830/06/2019



Trade Mark No. 311674 מספר סימן

Application Date 02/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1407292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Closed joint-stock company «Four zero four»

Address: Moskovsky pr., d. 151a, liter A, pom. 15-N, RU-
196128 Saint Petersburg, Russian Federation

(RU Closed joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; capital investment; financial 
information; financial consultancy; stock exchange 
quotations; brokerage; financial management; 
financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
electronic funds transfer; securities brokerage; 
providing financial information via a web site; stock 
brokerage services; financing services.

כ"ז סיון תשע"ט - 116930/06/2019



Trade Mark No. 311675 מספר סימן

Application Date 07/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1410871 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Learning Resources, Inc.

Address: 380 N. Fairway Drive, Vernon Hills IL 60061, 
U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Educational toys in the nature of a toy robot and 
related toy accessories sold as a unit and 
independently, namely, toy robot parts, remote 
controls for toy robots, toy tools, gates, ramps, balls, 
blocks, and dominoes all for teaching computer 
coding and programming.

כ"ז סיון תשע"ט - 117030/06/2019



JUUL

Trade Mark No. 311678 מספר סימן

Application Date 10/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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 software for mobile devices for use 
with an oral vaporizer for smoking purposes, namely, 
software for remotely adjusting and saving vaporizer 
temperature settings and updating vaporizer 
firmware; accessories for electric vaporizers for the 
vaporization of herbal and plant matter for household 
purposes, namely, charging cases, electrical 
adapters, and power cords; batteries and electric 
accumulators for electric and electronic cigarettes; 
battery chargers for use with electronic and electric 
cigarettes; usb chargers for electric and electronic 
cigarettes; car chargers for electric and electronic 
cigarettes; electronic devices and appliances for 
charging and carrying electronic and electric 
cigarettes; computer software for use in posting, 
transmitting, retrieving, receiving, reviewing, 
organizing, searching and managing text, audio, 
visual and multimedia data and content via 
computers, mobile phones, wired and wireless 
communication devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks.

תוכנות הניתנות להורדה עבור התקנים ניידים לשימוש עם 
מכשיר אידוי לצריכה אוראלית למטרות עישון, דהיינו, תוכנות 
להתאמה מרחוק ושמירה מרחוק על הגדרת טמפרטורת 

מכשיר אידוי ועדכון קושחת מכשיר אידוי; אביזרים למכשירי 
אידוי חשמליים לאידוי עשבים וצמחים לשימוש ביתי, דהיינו, 
קופסאות טעינה, מתאמים חשמליים וכבלי חשמל; סוללות 

ומצברים חשמליים לסיגריות חשמליות ואלקטרוניות; מטענים 
לסוללות לשימוש עם סיגריות אלקטרוניות וחשמליות; מטעני יו 

אס בי  לסיגריות חשמליות ואלקטרוניות; מטענים לרכב 
לסיגריות חשמליות ואלקטרוניות; מכשירים והתקנים 

אלקטרוניים לטעינה ונשיאת סיגריות אלקטרוניות וחשמליות; 
תוכנות מחשב לשימוש בפרסום פוסטים, העברה, אחזור, 

קבלה, סקירה, ארגון, חיפוש וניהול של טקסט, אודיו, נתונים 
ויזואליים ונתוני מולטימדיה ותוכן באמצעות מחשבים, טלפונים 
סלולריים, התקני תקשורת קווית ואלחוטית ורשתות תקשורת 
אופטית ואלקטרונית; תוכנות מחשב לחישוב, מיפוי, העברה 
ודיווח של מידע הקשור למיקום, תנועה, קרבה, יציאה והגעה 
של אנשים ואובייקטים באמצעות מחשבים, טלפונים סלולריים, 
התקני תקשורת קווית ואלחוטית ורשתות תקשורת אופטית 

ואלקטרונית.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 117130/06/2019



CHROMALIGN 

Trade Mark No. 311680 מספר סימן

Application Date 10/12/2018 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: 10 סוג: 10

Intraocular lenses. עדשות תוך עיניות.     

כ"ז סיון תשע"ט - 117230/06/2019



PROMAX

Trade Mark No. 311682 מספר סימן

Application Date 10/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Saws; hammers; axes; screwdrivers; wrench; pliers; 
cutlery, namely forks, knives, spoons, teaspoon; 
hand-operated hand drills; shovels, rake [hand tools], 
pitchfork, hoe, hammers, pruning shears, grass 
shears, pruning saws, scythe, sickle; stirring sticks for 
mixing paints, pincers, wire cutter, tin scissors, 
spatula [hand tools], metal cutters, vertical marking 
tools, scalpels, knives, carving knife, blades, cutters, 
cable cutters, planes, blades for planes, scissors, 
hose cutters, glass cutters, clamp [hand tools], 
pocket knives, nail files, adjustable spanner, pipe 
wrench, hex wrenches, nut wrenches,  all included in 
class 8

מסורים; פטישים; גרזנים; מברגים; מפתח ברגים; פלאיירים; 
סכו"ם לשולחן, דהיינו מזלגות, סכינים, כפות, כפיות; מקדחות 
ידניות לא חשמליות; אתים, מגרפה [כלי עבודה ידניים], קילשון, 
טוריה, מעדר, מקושים, מזמרות, מספרי דשא וענפים, מסורי 

גיזום, חרמש, מגל; מקלות לערבוב צבע, צבתות, מקצצי חוטים, 
מספרי פח, שפכטל [כלים ידניים], חותכי ברזל, גאנכי סימון, 
איזמלים, סכינים, סכיני חיתוך, להבים, קאטרים, חותך כבלים, 
מקצועות, להבים למקצועות, מספריים, חותכי צינור, חותכי 

זכוכית, מלחציים [כלים ידניים], אולרים, פצירות, מפתח שוודי, 
מפתח צינורות, מפתחות אלן, בוקסות; הנכללים כולם בסוג 8   
                                                                                    

                                                                      

Class: 9 סוג: 9

Batteries; electric chargers for batteries, 
smartphones, tablets and other electronic devices; 
Protective cases and covers for electronic devices, 
tablets and smartphones; accessories specially 
adapted for use with smartphones, tablet computers 
and other electronic devices, namely, batteries and 
power management systems, extension pole camera 
support (selfie sticks), docking stations, mounting 
devices, audio speakers, accessory and stands for 
hands free use of cellular phone in a vehicle, 
earphones and cables; electric wires; computer 
cables; USB flash drives; external drives for 
computers; electric splitters; gloves for protection 
against accidents; clothing for protection against 
accidents, fires and burns; protective glasses; safety 
hats; safety masks; measuring tools and apparatus, 
namely, testers, protractor; meters, measuring tape, 
level, measuring roller; all included in class 9

סוללות; מטענים חשמליים לסוללות, סמארטפונים, טאבלטים 
ומכשירים אלקטרוניים אחרים; מגנים וכיסויים למכשירים 
אלקטרוניים, טאבלטים וסמארטפונים; אביזרים המותאמים 
במיוחד לשימוש עם סמארטפונים, טאבלטים, ומכשירים 

אלקטרוניים אחרים, דהיינו' סוללות ומערכות הטענה, אביזרי 
הארכה לצילום (מוט סלפי), תחנת עגינה, אביזרי הגבהה, 
רמקולים, דיבורית ומעמד לרכב, אוזניות וכבלים; כבלים 

חשמליים; כבל למחשב; כונן יו אס בי פלש נייד; כוננים ניידים 
למחשב; מפצלים אלקטרוניים; כפפות להגנה מפני תאונות; 
ביגוד להגנה מפני תאונות, שריפות וכוויות; משקפי מגן, כובעי 
מגן, מסיכות מגן; כלי ומכשירי מדידה, דהיינו טסטרים, מד 
מעלות, מד זווית, מטרים, סרט מידה, פלס, גלגלות מדידה 

הנכללים כולם בסוג 9                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 11 סוג: 11

Lamps, light bulbs, sockets for electric lights, 
chandeliers, ceiling fans, water-pipes for sanitary 
installations, water filtering apparatus, toilet seats; all 
included in class 11

מנורות, נורות, בית מנורה, נברשות, מאווררי תקרה, צינורות 
למערכות סניטריה, התקנים לסינון מים, מושבים לאסלה; 

הנכללים בסוג 11                                                             
                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 117330/06/2019



Ownersבעלים

Name: Hagay Hardware and Dist Ltd. שם: שיווק ופרזול חגי בע"מ

Address: I.A. Sorek (Nesher), Beit Shemesh, 99052, 
Israel

כתובת : א.ת. שורק (נשר), בית שמש, 99052, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 117430/06/2019



Trade Mark No. 311683 מספר סימן

Application Date 10/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nicoventures Holdings Limited

Address: Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 
3LA, United Kingdom

(British 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: 34 סוג: 34

Electronic cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; cigarettes 
containing tobacco substitutes; tobacco substitutes; 
cigarettes; tobacco; tobacco products; cigarette 
cases; cigarette boxes; all included in Class 34.

סיגריות אלקטרוניות; מחסניות עבור סיגריות אלקטרוניות; 
נוזלים עבור סיגריות אלקטרוניות; סיגריות המכילות תחליפי 
טבק; תחליפי טבק; סיגריות; טבק; מוצרי טבק; נרתיקי 

סיגריות; קופסאות סיגריות; הנכללים כולם בסוג 34.               
                                                                                    

          

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

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

United Kingdom, 27/06/2018, No. UK00003320876 UK00003320876 ממלכה מאוחדת, 27/06/2018, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ז סיון תשע"ט - 117530/06/2019



Trade Mark No. 311685 מספר סימן

Application Date 10/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Superb Tent Co.,Ltd

Address: No.12 Chuangye South road, Songxia Industrial 
park, Foshan,Guangdong, Songgang, Shishan Town 
,Nanhai district, 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: 22 סוג: 22

Tents; awnings of synthetic materials; awnings of 
textile; network; ropes; ropes, not of metal; wrapping 
or binding bands, not of metal; cables, not of metal; 
brattice cloth; tarpaulins; sails; vehicle covers, not 
fitted; sails for ski sailing; canvas for sails; wax ends; 
strips for tying-up vines; hemp bands; textile fibres; 
liber; raw linen [flax]; all included in class 22.

אוהלים; סוככים מחומרים סינטטיים; סוככי בד; רשת; חבלים; 
חבלים, לא ממתכת; רצועות לאריזה וקשירה, לא ממתכת; 
כבלים, לא ממתכת; יריעות למחיצות; ברזנטים; מפרשים; 

כיסויים לכלי רכב לא מצויידים; מפרשי מגלש סקי; בדי קנבס 
למפרשים; חוטי שעווה; סרטים לקשירת גפנים; רצועות קנבוס; 
סיבי טקסטיל; סיב העץ; פשתן גולמי [פשתה]; הנכללים כולם 
בסוג 22.                                                                         

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 117630/06/2019



UX300e

Trade Mark No. 311692 מספר סימן

Application Date 11/12/2018 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.                                   

כ"ז סיון תשע"ט - 117730/06/2019



HYJET

Trade Mark No. 311698 מספר סימן

Application Date 11/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Exxon Mobil Corporation

Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 
75039-2298, 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: 1 סוג: 1

Hydraulic fluids.   .נוזלים הידראוליים

כ"ז סיון תשע"ט - 117830/06/2019



Trade Mark No. 311702 מספר סימן

Application Date 11/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Spark Toys Ltd שם: ספרק טויס בע"מ

Address: david raziel 1, P.O.B. 510, Hod Hasharon, 
4510501, Israel

כתובת : דוד רזיאל 1, ת.ד. 510, הוד השרון, 4510501, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings;  video game apparatus משחקים וצעצועים; התקני משחקי וידאו                               

כ"ז סיון תשע"ט - 117930/06/2019



סייטק
CyTech

Trade Mark No. 311713 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing information relating to continuing education 
via the Internet; providing on-line instructional videos, 
not downloadable; organization of training; arranging 
and conducting of lectures; arranging and conducting 
of colloquiums, conferences and congresses; 
arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and training workshops; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of 
conferences, conventions, educational exhibitions, 
classes, lectures, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences and 
congresses; arranging and conducting of 
conferences and exhibitions for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting of 
seminars, conferences, training courses and further 
training; arranging of workshops and seminars; 
arranging professional workshop and training 
courses; organization of training courses; publication 
of printed matter for entertainment and teaching 
purposes; publication of training manuals; publication 
of printed directories; teaching; arranging, conducting 
and organization of colloquiums; arranging, 
conducting and organization of conferences; 
arranging, conducting and organization of training 
workshops; preparation of syllabuses, courses, study 
guides and examinations; preparation of educational 
courses and examinations; training in the use of 
computers; training in the use and operation of 
computers and data processors; training in the field 
of communication technologies; vocational training; 
computer-based training; advanced training; 
continuous training services; production of 
educational and instructional materials; education, 
teaching and training; education and training in the 
field of electronic data processing; consultancy 
relating to training, further training and education; 
further education; provision of training courses; 
conducting of training workshops; conducting of 
training courses in the field of technology and 
innovation; conducting of workshops and seminars; 
arranging and conducting of training courses; 
educational and teaching services; teaching and 
training services in the fields of business, industry 
and information technology; arranging of educational 
courses; computer education training services; 
conducting of educational courses; educational 
services provided by schools; all included in class 41.

אספקת מידע על לימודי המשך דרך האינטרנט; אספקת 
סרטוני וידאו מקוונים להדרכה, שאינם ניתנים להורדה; ארגון 

הכשרה; ארגון וניהול הרצאות; ארגון וניהול הרצאות קולוקוויום, 
כנסים וקונגרסים; ארגון וניהול הרצאות קולוקוויום, כנסים, 

קונגרסים, סמינרים, סימפוזיונים וסדנאות הכשרה; ארגון וניהול 
ועידות; ארגון וניהול כנסים, ועידות, תערוכות חינוכיות, 

שיעורים, הרצאות, סמינרים וסדנאות [הכשרה]; ארגון וניהול 
כנסים וקונגרסים; ארגון וניהול כנסים ותערוכות למטרות 
תרבותיות או חינוכיות; ארגון וניהול סמינרים, כנסים קורסי 
הכשרה והשתלמות נוספת; ארגון סדנאות וסמינרים; ארגון 

סדנאות וקורסי הכשרה מקצועיים; ארגון קורסי הכשרה; הוצאה 
לאור של חומר מודפס למטרות בידור והוראה; הוצאה לאור של 
מדריכי הכשרה; הוצאה לאור של מדריכים מודפסים; הוראה; 
הכנה, ניהול וארגון של הרצאות קולוקוויום; הכנה, ניהול וארגון 
של כנסים; הכנה, ניהול וארגון של סדנאות [הכשרה]; הכנה של 
סילבוסים, קורסים, מדריכי לימודים ומבחנים; הכנה של קורסים 
ומבחנים בתחום החינוך; הכשרה בתחום השימוש במחשבים; 

הכשרה בתחום השימוש וההפעלה של מחשבים ומעבדי 
נתונים; הכשרה בתחום טכנולוגיות תקשורת; הכשרה 
למיומנויות מקצועיות; הכשרה מבוססת מחשב; הכשרה 

מתקדמת; הכשרת המשך; הפקה של חומרי הוראה והכשרה; 
חינוך, הוראה והכשרה; חינוך והכשרה בנושא עיבוד נתונים 
אלקטרוניים; ייעוץ בתחומי הכשרה, הכשרת המשך וחינוך; 
לימודי המשך; מתן קורסי הכשרה; ניהול סדנאות [הכשרה]; 
ניהול קורסי הכשרה בתחום הטכנולוגיה והחדשנות; עריכת 
סדנאות וסמינרים; ארגון וניהול של קורסי הכשרה; שירותי 

הוראה וחינוך; שירותי הוראה והדרכה בתחומי עסקים, תעשייה 
וטכנולוגיית מידע; ארגון קורסים חינוכיים; שירותי הכשרת חינוך 
מחשבים; ניהול קורסים חינוכיים; שירותים חינוכיים המסופקים 
על ידי בתי ספר; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 42 סוג: 42

Diagnosis of computer software problems; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; providing electronic 
storage space [web space] on the Internet; outsource 

אבחון בעיות של תוכנת מחשב; אספקת מידע לגבי טכנולוגיית 
ותכנות מחשבים, דרך אתר אינטרנט; אספקת מרחב אחסון 

אלקטרוני [מרחב ברשת] באינטרנט; אספקת שירותי מיקור חוץ 
בתחום טכנולוגית מידע; בדיקה, ניתוח וניטור של אותות 

כ"ז סיון תשע"ט - 118030/06/2019



service providers in the field of information 
technology; testing, analysis and monitoring of 
telecommunication signals; testing of computer 
hardware and software; testing of computer 
installations; testing, analysis and evaluation of the 
services of others for the purpose of certification; 
implementation of computer programs on networks; 
preparation of reports relating to computers; 
preparation of reports relating to computer 
programming; preparation of reports relating to 
computer programs; preparation of technical reports; 
information technology engineering; providing 
technology consultancy in the field of social media; 
provision of technical information in relation to 
computers; providing information relating to computer 
programs; internet security consultancy; data security 
consultancy; consultancy in the field of technological 
design; consultancy services relating to the design, 
development and use of computer hardware and 
software; consultancy in the field of security software; 
consultancy relating to the design, programming and 
maintenance of computer software; web site design 
consultancy; computer security consultancy; 
consultancy in the field of telecommunications 
engineering; consultancy in the field of cloud 
computing networks and applications; consultancy in 
the field of computer system integration; consultancy 
in the field of programming and development of e-
business portals; consultancy in the field of computer 
programming; consultancy services in the fields of 
science, engineering and information technology; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; technological consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
consultancy relating to software for communication 
systems; consultancy relating to computer database 
programs; consultancy relating to the design and 
development of information and communications 
technology; professional consultancy relating to 
computer security; research in the field of information 
technology; research in the field of communications 
technology; providing technical information about 
computers, computer software and computer 
networks; server administration; remote server 
administration; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access or data breach; 
updating of computer software relating to computer 
security and prevention of computer risks; 
development and testing of computer software; 
development of software for secure network 
operations; computer security services for protection 
against illegal network access; information 
technology [IT] consultancy; consultancy services 
relating to software used in the field of e-commerce; 
advisory services relating to computer software; 
consultancy and research services in the field of 
information technology; consultancy and research 
services in the fields of science, engineering and 
information technology; consultancy and information 
services relating to information technology 
architecture and infrastructure; consultancy and 
information services relating to information 
technology; advisory and information services 
relating to computer peripherals; computer and 
technology services for securing personal and 
financial information; computer and technology 

תקשורת רחק; בדיקת חומרה ותוכנה; בדיקת מתקני מחשב; 
בחינה, בדיקה והערכה של השירותים של אחרים לצורך 
ההסמכה; הטמעה של תוכניות מחשב ברשתות; הכנה של 

דוחות הקשורים למחשבים; הכנה של דוחות הקשורים לתכנות 
מחשבים; הכנה של דוחות הקשורים לתכניות מחשב; הכנת 
דוחות טכניים; הנדסה של טכנולוגיית המידע; הספקת ייעוץ 
טכנולוגי בתחום של רשתות חברתיות; הספקת מידע טכני על 

מחשבים; הספקת מידע על תוכניות מחשב; ייעוץ בנוגע 
אבטחת אינטרנט; ייעוץ בנוגע לאבטחת מידע; ייעוץ בנושאי 

עיצוב טכנולוגי; ייעוץ בנושאי פיתוח ושימוש של חומרה ותוכנה; 
ייעוץ בנושאי תוכנת אבטחה; ייעוץ בנושאי תיכנון, תיכנות 
ותחזוקה של תוכנה; ייעוץ בעיצוב של אתרי אינטרנט; ייעוץ 

בענייני אבטחת מחשבים; ייעוץ בתחום הנדסת תקשורת רחק; 
ייעוץ בתחום הרשתות והיישומים של מיחשוב ענן; ייעוץ בתחום 
השילוב של מערכות מחשב; ייעוץ בתחום התכנות והפיתוח של 
פורטלים עסקיים אלקטרוניים; ייעוץ בתחום תיכנות מחשבים; 
ייעוץ בתחומי מדע, הנדסה וטכנולוגיית המידע; ייעוץ בתכנון 
ופיתוח של חומרת מחשב; ייעוץ טכנולוגי; ייעוץ טכנולוגיית 

תקשורת; ייעוץ לגבי תוכנה למערכות תקשורת רחק; ייעוץ לגבי 
תוכניות מסדי נתונים ממוחשבים; ייעוץ לגבי תיכנון ופיתוח של 

טכנולוגיית מידע ותקשורת; ייעוץ מקצועי לגבי אבטחת 
מחשבים; מחקר בתחום טכנולוגיית המידע; מחקר בתחום 
טכנולוגיית התקשורת; מתן מידע טכני על מחשבים, תוכנת 
מחשב ומערכות מחשב; ניהול שרתים; ניהול שרת מרוחק; 
ניטור מערכות מחשב באמצעות גישה מרחוק; ניטור על 

מערכות מחשוב לאיתור גישה בלתי מורשית או פריצת נתונים; 
עדכון תוכנה הקשורה לאבטחת מחשבים ומניעת סיכוני מחשב; 
פיתוח ובדיקה של מוצרי תוכנה; פיתוח תוכנה לפעולות רשת 

בטוחות; שירותי אבטחת מחשבים להגנה מפני גישה לא חוקית 
מהרשת; שירותי ייעוץ בנוגע לטכנולוגיית מידע; שירותי ייעוץ 
הנוגעים לתוכנה המשמשת בתחום המסחר אלקטרוני; שירותי 
ייעוץ הנוגעים לתוכנת מחשב; שירותי ייעוץ ומחקר בתחום של 
טכנולוגיית מידע; שירותי ייעוץ ומחקר בתחומי המדע, ההנדסה 
וטכנולוגיית המידע; שירותי ייעוץ ומידע בתחום הארכיטקטורה 
והתשתיות של טכנולוגיית המידע; שירותי ייעוץ ומידע בתחום 
טכנולוגיית המידע; שירותי ייעוץ ומידע בתחום ציוד היקפי של 
מחשבים; שירותי מחשוב וטכנולוגיה עבור אבטחת מידע אישי 
ופיננסי; שירותי מחשוב וטכנולוגיה עבור אבטחת נתוני מחשב; 
שירותי מחשוב וטכנולוגיה עבור הגילוי של גישה בלתי מורשית 

לנתונים ולמידע; שירותי מיקור חוץ בתחום של ייעוץ 
בטכנולוגיית מידע; שירותי תכנות מחשבים לצורך אבטחת 

נתונים אלקטרוניים; תיכנות תוכניות לאבטחת אינטרנט; תיכנות 
תוכנת גישה מערכת מיחשוב ענן ושימוש בה; שירותים של 
ייעוץ הקשור לאבטחת מחשבים ואינטרנט והצפנת נתונים; 
שחזור נתוני מחשב; ייעוץ לגבי השבת נתוני מחשב; ניטור 

אלקטרוני על מידע לזיהוי אישי לאיתור גניבת זהות באמצעות 
האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.                                     
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Ownersבעלים

Name: CyTech Consulting Ltd שם: סייטק ייעוץ בע"מ

Address: Dan 76, Kokhav Ya'ir, 4486400, Israel כתובת : דן 76, כוכב יאיר, 4486400, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Ofer Rosenbloom

Address: Aba Hillel road 7, Ramat Gan, Israel

שם: עו"ד עופר רוזנבלום

כתובת : דרך אבא הלל 7, רמת גן, ישראל

services for securing computer data; computer and 
technology services for the detection of unauthorized 
access to data and information; outsource service 
providers in the field of information technology 
consultancy; computer programming services for 
electronic data security; programming of Internet 
security programs; programming of operating 
software for accessing and using a cloud computing 
network; computer and Internet security consultancy 
and data encryption services; recovery of computer 
data; consultancy relating to the recovery of 
computer data; electronic monitoring of personally 
identifying information to detect identity theft via the 
internet; all included in class 42.
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Trade Mark No. 311716 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, 
dress shirts, bottoms, pants, jeans, culottes, cargo 
pants, capris, denim jeans, overalls, shorts, boxer 
shorts, tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded 
sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat 
pants, wraps, warm-up suits, blouses, skirts, dresses, 
sweaters, vests, pullovers, singlets, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, 
shawls, pashmina shawls, jackets, reversible jackets, 
wind-resistant jackets, sports jackets, golf and ski 
jackets, jean jackets, coats, over coats, blazers, 
suits, turtlenecks, swimwear, beachwear, ski wear, 
base layers, infantwear, booties, socks, headwear, 
hats, caps being headwear, skull caps, swim caps, 
visors being headwear, headbands, wrist bands, 
sweat bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, 
belts, suspenders, neckwear, ties, pocket squares, 
underwear, briefs, bras, thong underwear, G-strings, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, lingerie, leg warmers, 
hosiery, leggings, tights, leotards, gloves, rain 
slickers, rainwear, foul weather gear, footwear, 
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, 
and slippers; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, חולצות, חולצות טי, גופיות, חולצות לילה, חולצות 
רוגבי, חולצות פולו, קרדיגנים, גופיות, כותנות חגיגיות, בגד 

תחתון, מכנסיים, ג'ינס, חצאיות מכנסיים, מכנסי עבודה, מכנסי 
קפרי, דנים גי'נס, אוברולים, מכנסיים קצרות, תחתוני בוקסר, 

עליוניות, גופיות, בגד ים חלק אחד, מיזעים, מיזעים עם 
ברדסים,  מעילי אימונים, מכנסי התעמלות קצרים, מכנסי 

התעמלות, רדידים, חליפות חימום, חולצות, חצאיות, שמלות, 
סוודרים, ווסטים, סוודרים, חליפות האבקות, חליפות שלג, 
מעילים מבורדסים, אדרת, אנורק, פונצ'ו, גלימות, מקטורן, 
צעיפים, צעיפי פשמינה, ג'קטים, ג'קטים הפיכים, ג'קטים 

עמידים לרוח, ג'קטים לספורט, ג'קטים לגולף וסקי, ג'קט ג'ינס, 
מעילים,  מעיל עליון, בלייזרים, חליפות, חולצות גולף, בגד ים, 
בגד חוף, בגד לסקי, שכבות בסיס, בגדים לתינוקות, מגפי 
תינוקות, גרביים, כיסויי ראש, כובעים, כובעים שהינם כיסוי 
ראש, כיפות, כובעי שחיה, מצחייה שהינה כיסוי ראש, סרטי 
ראש, סרטי כף יד, סרטי הזעה, כפפות אוזניים, סינרים, 

צעיפים, בנדנות, חגורות, ביריות, פרטי לבוש לצוואר, עניבות, 
כיסים, הלבשה תחתונה, תחתונים, חזיות, תחתוני חוטיני, 
תחתוני חוט, לבוש בית, חלוקים, בגדים תחתונים, פיג'מה, 
בגדי שינה, שמלות לילה, לבני נשים, מחממי רגל, גרביים, 

חותלות, מכנסיים צמודים, בגד גוף, כפפות, מעילי גשם, בגדי 
גשם, לבוש למזג אוויר גרוע, הנעלה, נעליים, סניקרס, מגפיים, 
ערדליים, סנדלים, נעלי בית, וכפכפים; הנכללים כולם בסוג 25.

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

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

U.S.A., 13/06/2018, No. 87/960442 ארה"ב, 13/06/2018, מספר 87/960442

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 118330/06/2019



 Owners

Name: Warehouse Goods LLC

Address: 6501 Park of Commerce Blvd., Suite 200, 
Florida, 33487, Boca Raton, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 118430/06/2019



Speedy Rabbit

Trade Mark No. 311720 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IronSource  Ltd. שם: איירונסורס בע"מ

Address: Lilinblum 28, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 28, תל אביב, 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: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software.

עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב.                               
                

כ"ז סיון תשע"ט - 118530/06/2019



Trade Mark No. 311728 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Merav - Mazon Kol Ltd. שם: מרב - מזון כל בע"מ

Address: Derch Yafo 157, Haifa, Israel כתובת : דרך יפו 157, חיפה, ישראל

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: 30 סוג: 30

Flour and products made of cereals; bread, pastries; 
pastas; cornflakes; croutons; noodles; soup nuts; all 
of which are included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה; פסטות; 
קורנפלקס; קרוטונים; אטריות; שקדי מרק; הנכללים כולם בסוג 

.30
                                                               

כ"ז סיון תשע"ט - 118630/06/2019



DURUMI

Trade Mark No. 311729 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Merav - Mazon Kol Ltd. שם: מרב - מזון כל בע"מ

Address: Derch Yafo 157, Haifa, Israel כתובת : דרך יפו 157, חיפה, ישראל

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: 29 סוג: 29

Oils and fats for food; all included in class 29. שמנים ושומנים לאוכל; הנכללים כולם בסוג 29.               

כ"ז סיון תשע"ט - 118730/06/2019



Trade Mark No. 311740 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SRUTONIM ZE VITRALI LTD שם: שרוטונים זה ויראלי בע"מ

Address: EHAD HA'AM ST 108, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : אחד העם 108, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yael Barzilay, adv.

Address: YIGAL ALON 57, Tel Aviv - Yafo
, TEL AVIV, Israel

שם: יעל ברזילי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 57, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; Television entertainment, TV 
and Internet shows and their production, Production 
of shows- all included in class 41.

 שירותי בידור; בידור טלוויזיוני, הפקת תכניות ותכנים לטלוויזיה 
ואינטרנט, הפקת מופעים; הנכללים כולם בסוג 41.                 

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 118830/06/2019



PEACE NATURALS

Trade Mark No. 311741 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Peace Naturals Project Inc.

Address: 720 King Street West, Suite 320, Toronto, 
Ontario, M5V 2T3, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cannabis and cannabinoids for medicinal purposes 
for humans; medicinal oils for humans..All included in 
class 5.
                                      

קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות לבני אדם; שמנים 
רפואיים עבור בני אדם. הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

              

Class: 31 סוג: 31

Seeds. All included in class 31. זרעים. הנכללים כולם בסוג 31.         

Class: 35 סוג: 35

Distribution of promotional merchandise, namely: 
hats, shirts, hoodies; distribution (retail) of cannabis 
and cannabinoids, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 35.

הפצה של סחורה לקידום מכירות,שהיא כובעים, חולצות, 
קפוצ'ונים; הפצה (קמעונאית) של קנביס וקנבינואידים, כולל 
מגוון ספציפי, למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
    

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes.  All included in class 40.

ייצור קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 
                                                         .40

Class: 44 סוג: 44

Cultivation of cannabis, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 44.

גידול קנביס, כולל מגוון ספציפי למטרות רפואיות.הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                       

כ"ז סיון תשע"ט - 118930/06/2019



Trade Mark No. 311743 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Peace Naturals Project Inc.

Address: 720 King Street West, Suite 320, Toronto, 
Ontario, M5V 2T3, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cannabis and cannabinoids for medicinal purposes 
for humans; medicinal oils for humans.. All included 
in class 5.

קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות לבני אדם; שמנים 
רפואיים עבור בני אדם. הנכללים כולם בסוג 5.                       

                        

Class: 31 סוג: 31

Seeds. All included in class 31. זרעים.הנכללים כולם בסוג 31.           

Class: 35 סוג: 35

Distribution of promotional merchandise, namely: 
hats, shirts, hoodies; distribution (retail) of cannabis 
and cannabinoids, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 35.

הפצה של סחורה לקידום מכירות,שהיא כובעים, חולצות, 
קפוצ'ונים; הפצה (קמעונאית) של קנביס וקנבינואידים, כולל 
מגוון ספציפי, למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
    

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes.  All included in class 40.

ייצור קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 
                                                         .40

Class: 44 סוג: 44

Cultivation of cannabis, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 44.

גידול קנביס, כולל מגוון ספציפי למטרות רפואיות.הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                       

כ"ז סיון תשע"ט - 119030/06/2019



Trade Mark No. 311744 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Peace Naturals Project Inc.

Address: 720 King Street West, Suite 320, Toronto, 
Ontario, M5V 2T3, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cannabis and cannabinoids for medicinal purposes 
for humans; medicinal oils for humans.. All included 
in class 5.

קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות לבני אדם; שמנים 
רפואיים עבור בני אדם. הנכללים כולם בסוג 5.                       

                        

Class: 31 סוג: 31

Seeds. All included in class 31. זרעים. הנכללים כולם בסוג 31.         

Class: 35 סוג: 35

Distribution of promotional merchandise, namely: 
hats, shirts, hoodies; distribution (retail) of cannabis 
and cannabinoids, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 35.

הפצה של סחורה לקידום מכירות,שהיא כובעים, חולצות, 
קפוצ'ונים; הפצה (קמעונאית) של קנביס וקנבינואידים, כולל 
מגוון ספציפי, למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
    

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes.  All included in class 40.

ייצור קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 
                                                         .40

Class: 44 סוג: 44

Cultivation of cannabis, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 44.

גידול קנביס, כולל מגוון ספציפי למטרות רפואיות.הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                       

כ"ז סיון תשע"ט - 119130/06/2019



Trade Mark No. 311745 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Peace Naturals Project Inc.

Address: 720 King Street West, Suite 320, Toronto, 
Ontario, M5V 2T3, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cannabis and cannabinoids for medicinal purposes 
for humans; medicinal oils for humans.. All included 
in class 5.

קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות לבני אדם; שמנים 
רפואיים עבור בני אדם. הנכללים כולם בסוג 5.                       

                        

Class: 31 סוג: 31

Seeds. All included in class 31. זרעים. הנכללים כולם בסוג 31.         

Class: 35 סוג: 35

Distribution of promotional merchandise, namely: 
hats, shirts, hoodies; distribution (retail) of cannabis 
and cannabinoids, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 35.

הפצה של סחורה לקידום מכירות,שהיא כובעים, חולצות, 
קפוצ'ונים; הפצה (קמעונאית) של קנביס וקנבינואידים, כולל 
מגוון ספציפי, למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
    

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes.  All included in class 40.

ייצור קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 
                                                         .40

Class: 44 סוג: 44

Cultivation of cannabis, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 44.

גידול קנביס, כולל מגוון ספציפי למטרות רפואיות.הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                       

כ"ז סיון תשע"ט - 119230/06/2019



 PEACE NATURALS PROJECT

Trade Mark No. 311746 מספר סימן

Application Date 12/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Peace Naturals Project Inc.

Address: 720 King Street West, Suite 320, Toronto, 
Ontario, M5V 2T3, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cannabis and cannabinoids for medicinal purposes 
for humans; medicinal oils for humans.. All included 
in class 5.

קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות לבני אדם; שמנים 
רפואיים עבור בני אדם. הנכללים כולם בסוג 5.                       

                        

Class: 31 סוג: 31

Seeds. All included in class 31. זרעים. הנכללים כולם בסוג 31.         

Class: 35 סוג: 35

Distribution of promotional merchandise, namely: 
hats, shirts, hoodies; distribution (retail) of cannabis 
and cannabinoids, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 35.

הפצה של סחורה לקידום מכירות,שהיא כובעים, חולצות, 
קפוצ'ונים; הפצה (קמעונאית) של קנביס וקנבינואידים, כולל 
מגוון ספציפי, למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
    

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes.  All included in class 40.

ייצור קנביס וקנבינואידים למטרות רפואיות. הנכללים כולם בסוג 
                                                         .40

Class: 44 סוג: 44

Cultivation of cannabis, including variety specific, for 
medicinal purposes. All included in class 44.

גידול קנביס, כולל מגוון ספציפי למטרות רפואיות.הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                       

כ"ז סיון תשע"ט - 119330/06/2019



Trade Mark No. 311747 מספר סימן

Application Date 13/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: 10300 Energy Drive, Spring, TX 77389, 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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, jerseys, tank tops, 
sweatshirts, hoodies, jackets, vests, pants, 
sweatpants, leggings, shorts, dresses, gloves, 
scarves, socks, compression socks and compression 
sleeves; headgear, namely, hats, caps, beanies, 
bandanas, sweatbands and facemasks.

בגדים, דהיינו, חולצות, חולצות טי, סוודרים, גופיות, סווצ'רטים, 
קפוצ'ונים, מעילים, אפודות, מכנסיים, מכנסי טרנינג, טייצים, 
מכנסיים קצרים, שמלות, כפפות, צעיפים, גרביים, גרבי דחיסה 
ושרוולי דחיסה; לבוש לראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה, 
כובעי צמר, בנדאנות, מגני זיעה ומסכות לפנים.             

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

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

U.S.A., 25/10/2018, No. 88169211 ארה"ב, 25/10/2018, מספר 88169211

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 119430/06/2019



CROSSWAVE

Trade Mark No. 311754 מספר סימן

Application Date 13/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: BISSELL Homecare, Inc.

Address: 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, 
Michigan, 49544, U.S.A.

(Michigan 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: 7 סוג: 7

Electrical cleaning devices, namely, floor cleaning 
machines; vacuum cleaners; steam cleaners; carpet, 
bare floor, and upholstery cleaning extractors; 
accessories for all the aforementioned goods; all 
included in class 07.

מכשירי ניקוי חשמליים, דהיינו, מכונות לניקוי רצפות; שואבי 
אבק; מכשירים לניקוי בקיטור; מחלצי לכלוך משטיחים, רצפה 
חשופה וריפוד; אביזרים לכל הטובין האמורים; הנכללים כולם 
בסוג 07.                                                                         

                        

כ"ז סיון תשע"ט - 119530/06/2019



מוסכית 2000

Trade Mark No. 311756 מספר סימן

Application Date 13/12/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the year 2000 separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשנה 2000 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Eyal Software Solutions Ltd שם: אייל פיתרונות תוכנה בעמ

Address: 22 Sacharov st, Rishon Lezion, 75707, Israel כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Witmman Dany Adv.

Address: 11 Moshe Levi St., Rishon Le Zion, 75658, 
Israel

שם: דני ויטמן, עו"ד

כתובת : רחוב משה לוי 11, ראשון לציון, 75658, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of technical & 
programing services, in inventory management, 
accounting, purchasing, marketing, manufacturing for 
garage.

תוכנת מחשב בתחום של שרותים טכנולוגיים, שרותי תכנות 
וניהול מלאי, ניהול חשבונות, שיווק, יצור וניהול רכש, עבור 

מוסכים.                                                                         
  

Class: 42 סוג: 42

  Technological services ; all included in class 42. שירותים טכנולוגיים ; הנכללים כולם בסוג 42.                     

כ"ז סיון תשע"ט - 119630/06/2019



JETBRAINS TOOLBOX

Trade Mark No. 311761 מספר סימן

Application Date 13/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: 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 software, namely software development 
tools to maximize developer productivity; all included 
in class 09.

תוכנת מחשב, דהיינו, כלי פיתוח תוכנה למקסום פרודוקטיביות 
המפתח; הנכללת בסוג 09.                                                

                            

כ"ז סיון תשע"ט - 119730/06/2019



Trade Mark No. 311769 מספר סימן

Application Date 16/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAX LABS, INC.

Address: 660 Alabama Street, Floor 2, San Francisco, 
California, 94110, U.S.A.

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: 9 סוג: 9

computer software for use with oral vaporizers and 
electronic cigarettes; downloadable software for 
mobile devices for use with oral vaporizers and 
electronic cigarettes; software for use with oral 
vaporizers, electronic cigarettes; chargers for electric 
cigarettes and oral vaporizers; battery chargers; 
electric batteries; AC adaptor

תוכנות מחשב לשימוש עם מכשיר אידוי אוראלי וסיגריות 
אלקטרוניות; תוכנה להורדה עבור התקנים ניידים לשימוש עם 
מכשיר אידוי אוראלי וסיגריות אלקטרוניות; תוכנה לשימוש עם 
מכשיר אידוי אוראלי, סיגריות אלקטרוניות; מטענים לסיגריות 
חשמליות ולמכשירי אידוי אוראליים; מטענים לסוללות; סוללות 
חשמליות; מתאם זרם חילופין                                             

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 119830/06/2019



PEPSI FOR THE LOVE OF IT

Trade Mark No. 311774 מספר סימן

Application Date 16/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

(North Carolina 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: 32 סוג: 32

Soft drinks. משקאות קלים.

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

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

U.S.A., 21/08/2018, No. 88086563 ארה"ב, 21/08/2018, מספר 88086563

Class: 32 סוג: 32

כ"ז סיון תשע"ט - 119930/06/2019



Trade Mark No. 311783 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jiangsu Aegean Technology Co.,Ltd

Address: Block B, Aoyang International Building, Tangshi 
Street, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Furniture especially made for medical purposes; 
pumps for medical purposes; incubators for babies; 
galvanic therapeutic appliances; cushions for medical 
purposes; lamps for medical purposes; medical 
apparatus and instruments; operating tables; beds 
specially made for medical purposes; stretchers, 
wheeled.

כ"ז סיון תשע"ט - 120030/06/2019



Trade Mark No. 311785 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zibo Gold Lion King Technology Ceramics 
Group Co., Ltd.

Address: South Road of Building Materials, Zichuan 
District, Zibo, Shandong, People's Republic of China

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Tiles, not of metal; tiles, not of metal, for building; 
ceramic tiles.

כ"ז סיון תשע"ט - 120130/06/2019



Trade Mark No. 311787 מספר סימן

Application Date 23/04/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438579 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, cases for glasses and spectacles, 
chains and cords for glasses and spectacles, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; covers for 
portable multimedia players; covers for mobile 
phones; covers for DVDs; covers for CDs; covers for 
computer cables; covers for audio reproduction 
devices; covers for palmtops; covers for electronic 
agendas; covers for photographic cameras and 
covers for film cameras; cellular phones; 
smartphones; wireless communication devices 
featuring telecommunication functionality to allow the 
transmission of text, data, audio, image and video 
files; electronic monitoring devices comprised of 
microprocessors and accelerometers, for identifying, 
storing, reporting, monitoring, uploading and 
downloading data and information for personal 
physical fitness and training purposes; downloadable 
applications and software for smart watches and 
mobile devices, for processing, reviewing and editing 
data, to enable users to control the presentation and 
information available from the devices; wearable 
sensors for personal physical fitness and training 
purposes to gather biometric data and also including 
monitors and displays sold as a unit; smartwatches; 
wearable activity trackers; pedometers; wearable 
sensors for wellness purposes to gather biometric 
data and also including monitors and displays sold as 
a unit.

Class: 10 סוג: 10

Wearable sensors for medical purposes to gather 
biometric data and also including monitors and 
displays sold as a unit; heart rate monitoring 
apparatus.

Class: 14 סוג: 14

Watches and clocks; chronographs and 
chronometers; earrings; rings; necklaces; bracelets; 
ornamental pins made of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; boxes of precious 
metal; pins; tie clips; cuff links; watch straps; watch 
bands; jewelry; timepieces comprised primarily of 
wristwatches featuring software for sending and 
receiving data or to be used to monitor personal 
fitness activity; bracelets, rings or necklaces featuring 
software for sending and receiving data or to be used 
to monitor personal fitness activity.

כ"ז סיון תשע"ט - 120230/06/2019



 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A.

Address: Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO, Italy

(Italy Joint-stock company)

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags; evening and shoulder bags for ladies; leather 
shopping bags; school bags; garment bags for travel; 
suit carriers for travel; shoe bags for travel; beach 
bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; traveling 
trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on bags; 
satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); hides; 
cases and boxes made of leather; bags made of 
leather for packaging; leather straps; umbrellas; 
leather leashes; saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; 
négligée; swim suits; dressing gowns; shawls; 
neckerchiefs; scarves; ties; neckties; sweat shirts; 
under shirts; polo shirts; body suits; shorts; 
combinations [clothing]; wedding dresses; stockings; 
socks; shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden 
clog; soles for footwear; footwear upper; boots; ski 
boots; snow boots; half boots; esparto shoes or 
sandals; sandals; bath sandals; gloves; mittens; hats 
and caps; visors (headwear).

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

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

European Union, 24/10/2017, No. 017381237 האיחוד האירופי, 24/10/2017, מספר 017381237

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 120330/06/2019



Trade Mark No. 311809 מספר סימן

Application Date 10/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Address: 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics.

Class: 17 סוג: 17

Artificial resins, semi-finished products; insulating 
varnish; insulating 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)

Japan, 08/08/2018, No. 2018-101274 יפן, 08/08/2018, מספר 2018-101274

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

כ"ז סיון תשע"ט - 120430/06/2019



Trade Mark No. 311810 מספר סימן

Application Date 10/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Address: 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Artificial resins, semi-finished products; insulating 
varnish; insulating 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)

Japan, 08/08/2018, No. 2018-101273 יפן, 08/08/2018, מספר 2018-101273

Class: 17 סוג: 17

כ"ז סיון תשע"ט - 120530/06/2019



Trade Mark No. 311812 מספר סימן

Application Date 08/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438834 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OsteoReady, LLC

Address: 150 Baker Ave Ext., Suite 110, Concord MA 
01742, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing classes and 
instruction in the field of dental implants.

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

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

U.S.A., 15/10/2018, No. 88155755 ארה"ב, 15/10/2018, מספר 88155755

Class: 10 סוג: 10

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 120630/06/2019



Trade Mark No. 311814 מספר סימן

Application Date 02/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438854 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 Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital signage; smartphones; remote control 
apparatus; monitors [computer hardware]; tablet 
computers; televisions.

כ"ז סיון תשע"ט - 120730/06/2019



Trade Mark No. 311816 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438858 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beijing Rockrobo Technology Co., Ltd.

Address: Room 6016, 6017, 6018, Building C, Baosheng 
Plaza,No. 8 Heiquan Rd., Haidian District, Beijing, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lawn trimmers, electric; dishwashers; dishwashers 
for household purposes; kitchen machines, electric; 
electric fruit squeezers; beaters, electric; washing 
machines [laundry]; food processors, electric; 
soybean milk machines for household purposes; road 
sweeping machines [self-propelled]; washing 
apparatus; machines and apparatus for cleaning, 
electric; cleaning appliances utilizing steam; dust 
exhausting installations for cleaning purposes; dust 
removing installations for cleaning purposes; vacuum 
cleaners; vacuum cleaners for household purposes; 
vacuum cleaner hoses; brushes for vacuum cleaners; 
suction nozzles for vacuum cleaners.

כ"ז סיון תשע"ט - 120830/06/2019



Trade Mark No. 311819 מספר סימן

Application Date 29/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438882 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kalyra Pharmaceuticals, Inc.

Address: 10835 Road to the Cure, Suite 205, San Diego 
CA 92121, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical, biochemical and biotechnological 
preparations used in industry and science, and in the 
manufacture of pharmaceuticals, pharmaceutical 
preparations and substances, for the prevention and 
treatment of pain; chemical products for the 
prevention and treatment of pain.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, analgesics; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of pain.

Class: 42 סוג: 42

Drug discovery services; pharmaceutical research 
and 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., 03/05/2018, No. 87906333 ארה"ב, 03/05/2018, מספר 87906333

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 120930/06/2019



Trade Mark No. 311822 מספר סימן

Application Date 31/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ŠKODA AUTO a.s.

Address: Tř. Václava Klementa 869, CZ-293 01 Mladá 
Boleslav II, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded content (computer programs, data and 
information); information technology and audiovisual 
apparatus; navigation, guidance, tracking, targeting 
and map making devices; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers; 
scientific, research and laboratory apparatus; 
navigational equipment for vehicles; computer 
software for transport coordination; computer 
software for obtaining, arranging and booking of 
transportation services; computer software for 
navigation; computer software for use by motorized 
vehicle operators and passengers and potential 
passengers for ridesharing; computer software for 
coordinating and obtaining of delivery services; 
mobile application software for coordinating of 
transportation services; mobile application software 
for navigation; mobile application software for use by 
motorized vehicle operators and passengers and 
potential passengers for ridesharing.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts and accessories, 
included in this class.

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission of data; communication 
services.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; towing; taxi services, motor car 
transport services, transportation logistics; rental of 
vehicles, in particular cars; passenger transport; 
freight brokerage; traffic information; controlling of 
fleet vehicles using navigational and positioning 
apparatus.

כ"ז סיון תשע"ט - 121030/06/2019



Trade Mark No. 311823 מספר סימן

Application Date 07/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, integrated circuits; 
computer chips; computers; mobile telephones.

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

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

Liechtenstein, 07/05/2018, No. 2018373 ליכטנשטיין, 07/05/2018, מספר 2018373

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, integrated circuits; 
computer chips; computers; mobile telephones

כ"ז סיון תשע"ט - 121130/06/2019



Trade Mark No. 311825 מספר סימן

Application Date 03/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKCINĖ BENDROVĖ "PIENO ŽVAIGŽDĖS"

Address: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania

(Lithuania Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; protein milk; condensed milk; 
milk shakes; yoghurt; yogurt beverages; smetana 
(sour cream); curd; cheese; whipped cream; cream 
(dairy products); kefir (milk beverage); prostokvasha 
(soured milk); buttermilk; butter; milk beverages, milk 
predominating; milk-based beverages with chocolate; 
milk-based beverages with cocoa; whey; glazed 
sweet milk curd bars; rennet; milk ferments for 
culinary purposes; buttercream; jellies for food.

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

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

Lithuania, 04/06/2018, No. 2018 1448 ליטא, 04/06/2018, מספר 1448 2018

Class: 29 סוג: 29

כ"ז סיון תשע"ט - 121230/06/2019



Trade Mark No. 311826 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438932 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Markushevskyi Igor Isaakovych

Address: vul. Bolharska, 82, kv. 8, m. Odesa 65005, 
Ukraine

Name: Maslenkov Volodymyr Mykolaiovych

Address: vul. Marshala Hovorova, 1-2, kv. 101, m. Odesa 
65068, Ukraine

Name: Shmulevych Vitalii Naumovych

Address: vul. Levanevskoho, 7, kv. 63, m. Odesa 65062, 
Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; anisette [liqueur]; anise 
[liqueur]; aperitifs; arrack [arak]; brandy; wine; 
whisky; vodka; kirsch; perry; gin; digesters [liqueurs 
and spirits]; cocktails; liqueurs; hydromel [mead]; 
peppermint liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based; bitters; distilled beverages; 
piquette; rice alcohol; rum; cider; spirits [beverages]; 
alcoholic extracts; alcoholic essences; fruit extracts, 
alcoholic.

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

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

Ukraine, 27/04/2018, No. m 201810267 m 201810267 אוקראינה, 27/04/2018, מספר

Class: 33 סוג: 33

כ"ז סיון תשע"ט - 121330/06/2019



Trade Mark No. 311827 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438949 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Akrivia SA

Address: Grand-Rue 15, CH-1204 Genève, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Mechanical hand-winding and self-winding watches; 
electric watches, electronic watches, watch 
movements, cases, dials and straps; watchmaking 
supplies; diving watches; chronometers; 
chronographs; dress watches.

כ"ז סיון תשע"ט - 121430/06/2019



Trade Mark No. 311828 מספר סימן

Application Date 10/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438977 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer 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)

Jamaica, 11/05/2018, No. 74979 ג'מאייקה, 11/05/2018, מספר 74979

Class: 9 סוג: 9

computer game software

כ"ז סיון תשע"ט - 121530/06/2019



Trade Mark No. 311829 מספר סימן

Application Date 13/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1438990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thales Deutschland GmbH

Address: Thalesplatz 1, 71254 Ditzingen, Germany

(GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Augmented reality software for use in mobile devices 
for integrating electronic data with real world 
environments; virtual reality headsets; augmented 
reality software for use in mobile devices; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; wireless controllers to remotely monitor and 
control the function and status of other electrical, 
electronic, and mechanical devices or systems; 
electro-dynamic apparatus for the remote control of 
signals; wearable video display monitors; audio- and 
video-receivers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/05/2018, No. 017900872 האיחוד האירופי, 16/05/2018, מספר 017900872

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 121630/06/2019



Trade Mark No. 311832 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439058 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangdong Camel apparel Co., Ltd

Address: Ganjiao Shangjie Village 9, Lishui, Nanhai 
District, Foshan City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

(The People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Packing string; fishing nets; vehicle covers [not 
fitted]; hammocks; tents; awnings; Mongolian yurt; 
bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; 
wadding for filtering; fleece wool.

כ"ז סיון תשע"ט - 121730/06/2019



Trade Mark No. 311834 מספר סימן

Application Date 08/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439074 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rael Korea, Inc.

Address: 4F, 41, Hakdong-ro 97-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Incorporated)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adhesive skin patches for acne treatment; adhesive 
skin patches for medical use; medicated feminine 
hygiene wash; sanitary preparations for medical 
purposes; sanitary pads; pads impregnated with 
medicated preparation; sanitary panties; tampons; 
pantyliners; tissues impregnated with antibacterial 
preparations; disposable diapers; adult diapers; 
babies' diapers; food for babies; milk sugar for 
pharmaceutical purposes; dietary supplements; air 
deodorizing preparations; microorganisms 
(preparations of -) for medical and veterinary use; 
filled first aid kits; material for repairing teeth; fly glue; 
mothproof 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)

Republic of Korea, 29/08/2018, No. 4020180120639 דרום קוריאה, 29/08/2018, מספר 4020180120639

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 121830/06/2019



Trade Mark No. 311837 מספר סימן

Application Date 15/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439084 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ocean Hugger Foods, Inc.

Address: 100 Park Avenue, 16th Floor, NEW YORK NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetable-based alternatives to seafood, namely, 
vegetable-based seafood substitutes.

כ"ז סיון תשע"ט - 121930/06/2019



Trade Mark No. 311838 מספר סימן

Application Date 18/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439087 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.

Address: Daozhuang Town Government Station,, 
Guangrao County, DONGYING CITY, 257336, People's 
Republic of China

(China Limited Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Repair outfits for inner tubes.

כ"ז סיון תשע"ט - 122030/06/2019



Trade Mark No. 311839 מספר סימן

Application Date 18/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439102 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Societas Europaea (SE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes for use in the manufacture of foodstuffs for 
animals and in the manufacture of fodder.

כ"ז סיון תשע"ט - 122130/06/2019



Trade Mark No. 311842 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439133 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEILLAND INTERNATIONAL S.A.

Address: Domaine de Saint-Andre, Le Cannet des 
Maures, F-83340 Le Luc en Provence, France

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live plants; natural plants; natural flowers; cut 
flowers; rose bushes; natural roses; roses [plants]; 
grains [seeds]; seeds [grains]; bulbs; plant bulbs; 
bulbs for horticultural use [plants]; preserved flowers; 
seeds for growing 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)

European Union, 03/05/2018, No. 017894985 האיחוד האירופי, 03/05/2018, מספר 017894985

Class: 31 סוג: 31

כ"ז סיון תשע"ט - 122230/06/2019



Trade Mark No. 311844 מספר סימן

Application Date 15/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439180 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Ocean Hugger Foods, Inc.

Address: 100 Park Avenue, 16th Floor, NEW YORK NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetable-based alternatives to seafood, namely, 
vegetable-based seafood substitutes.

כ"ז סיון תשע"ט - 122330/06/2019



Trade Mark No. 311846 מספר סימן

Application Date 21/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439193 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Arcade video game programs; downloadable or 
installable computer and video game programs for 
arcade video game machines; downloadable or 
installable additional image data containing artwork 
for arcade video game machines; batteries for hand-
held games with liquid crystal displays; audiovisual 
headsets for playing video games; headsets for 
virtual reality games; virtual reality headsets; power 
controllers; batteries for home video game machines; 
batteries for mobile computer terminals; batteries; 
cables for optical signal transmission; cables for the 
transmission of sounds and images; cables for 
transmitting and receiving cable television signals; 
cables, electric; coaxial cables; USB cables; ear buds 
for mobile computer terminals; cleaning discs for 
cleaning the lens of optical disc drives used in 
computers and digital video recorders; ear phones; 
loudspeakers; audio speaker cables; electrical 
connectors; home theater systems comprising 
television receivers, DVD players, audio amplifiers 
and audio speakers; audio recorders; video 
recorders; digital cameras; television receivers; 
modems; headphones; microphones for 
telecommunication apparatus; headphones for 
mobile computer terminals; microphones for mobile 
computer terminals; straps for mobile phones; 
smartphones; mobile telephones; set-top boxes; 
optical disc players; optical disc recorders; DVD 
players; DVD recorders; compact disc players; 
compact disc recorders; navigation apparatus for 
vehicles, namely, on-board computers; electric 
capacitors for telecommunication apparatus; 
receiving tuners for television broadcasting; web 
cameras; video cameras; head-mounted video 
displays; virtual reality headsets with built in display 
adapted for use in playing video games; 3D 
spectacles adapted for use with televisions; three-
dimensional display device, namely, three-
dimensional television monitors, three-dimensional 
video monitors, three-dimensional LCD monitors and 
three-dimensional computer monitors; video baby 
monitors; video monitors; digital video recorders; 
video recorders; video reproducing apparatus; 
combination video players and recorders; digital 
audio recorders; digital audio players; digital video 
players; digital video recorders; videodisc players; 
fiber optic cables; fiber optic connectors; optical 
fibers; wearable video display monitors; headsets; 
headsets for use with computers; thin film transistor-
liquid crystal display (TFT-LCD) panels; protective 
films adapted for liquid crystal display screens; 
consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical 
audio and speaker cables and connectors; 

כ"ז סיון תשע"ט - 122430/06/2019



downloadable video and computer game programs 
via mobile computer terminals; keyboards for 
computers; memory cards exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable electronic game programs via portable 
computer terminal; portable computer terminals; 
keyboards for mobile computer terminals; joysticks 
for use with computers, other than for video games; 
mouse for mobile computer terminals; memory cards 
for mobile computer terminals; downloadable game 
programs for mobile phones; computer game 
programs; memory cards for video game machines; 
computer optical mouse; electronic tags for goods; 
personal digital assistants; touch panels for 
computer; tablet computers; computer operating 
programs; downloadable or installable computer 
game programs; eyeglasses; downloadable or 
installable computer and video game programs for 
mobile phone; downloadable or installable computer 
and video game programs by personal digital 
assistance; game programs for mobile phones; 
electronic book readers; game programs for home 
video game consoles used with televisions; ear 
phones for home video game machines; headphones 
specially adapted for home video game machines; 
microphones specially adapted for home video game 
machines; mouse specially adapted for home video 
game machines; webcams specially adapted for 
home video game machines; microphones specially 
adapted for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; keyboards specially adapted for use 
with hand-held games with liquid crystal displays; 
computer mice specially adapted for use with hand-
held games with liquid crystal displays; electric 
connectors for chargers for home video game 
machines; keyboards specially adapted for home 
video game machines; game software for hand-held 
games with liquid crystal display; downloadable or 
installable computer and video game programs for 
home video game machines; downloadable or 
installable additional image data containing artwork 
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 
containing artwork for hand-held games with liquid 
crystal displays; downloadable image files; recorded 
video discs and video tapes featuring entertainment 
in the nature of action adventure, drama, comedy, 
romance, science fiction, horror and mystery; 
downloadable video recordings; prerecorded audio 
compact discs featuring music; phonograph records 
featuring music; downloadable music files via the 
internet; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; ring 
tones, graphics and music downloadable via a global 
computer network and wireless devices; 
downloadable ring tones and graphics for mobile 
telephones; downloadable electronic publications in 
the nature of books, manuals, magazines, 
newspapers in the field of video games, game 
software, music and video movies; cable television 
transmitters.

כ"ז סיון תשע"ט - 122530/06/2019



 Owners

Name: Sony Interactive Entertainment Inc.

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

(Japan Corporation)

Class: 28 סוג: 28

Coin-operated arcade video game machines; arcade 
video game machines; action figure toys; cards for 
trading card games; electronic educational game 
machines for children; consumer video game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor; home video game consoles used with 
televisions; mounts specially adapted for home video 
game machines; controllers for game consoles; 
joysticks exclusively for use with home video game 
consoles used with televisions; joysticks for video 
games; protective carrying cases specially adapted 
for handheld video games; portable games with liquid 
crystal displays; hand-held games with liquid crystal 
displays; mounts connectable to AC adapters and D-
terminal cables exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; mounts specially 
adapted for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; parts and accessories for hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, stands 
and protective frame covers for hand-held game with 
liquid crystal displays; protective films adapted for 
screens for portable games; model vehicle racing 
sets; molded toy figures; model toys, namely, toy 
models; radio control receivers and transmitters for 
radio-controlled model toys; player-operated 
electronic motor controllers for model toys; dolls; dice 
games; game cards; parlour games; chess games; 
checker sets; playing cards; trading card games; 
dominoes; conjuring apparatus in the nature of magic 
tricks; billiard equipment; chest expanders; golf ball 
markers; golf clubs; golf bags; surfboards; ski cases; 
ski bindings; golf tees; paragliders; bowling bags; 
boxing gloves; rackets for tennis or badminton; table 
tennis bats; guts for rackets for tennis or badminton; 
racket cases for tennis or badminton; table tennis 
paddle cases; roller skates; stationary exercise 
bicycles; rollers for stationary exercise bicycles; 
waterskis; baseball gloves; archery bows; fishing 
rods; fishing tackle.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/09/2018, No. 2018-117304 יפן, 14/09/2018, מספר 2018-117304

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 122630/06/2019



Trade Mark No. 311848 מספר סימן

Application Date 15/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439199 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otolanum AG

Address: Bahnhofstrasse 21, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity and adiposity; pharmaceutical preparations 
for weight loss and weight control.

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

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

Switzerland, 28/07/2018, No. 722436 שוויץ, 28/07/2018, מספר 722436

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 122730/06/2019



Trade Mark No. 311850 מספר סימן

Application Date 29/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, Denmark

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely penile 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)

European Union, 05/10/2018, No. 017965333 האיחוד האירופי, 05/10/2018, מספר 017965333

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 122830/06/2019



Trade Mark No. 311851 מספר סימן

Application Date 10/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Address: 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
chemicals for use in industry; adhesives in industry; 
unprocessed epoxy resins.

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

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

Japan, 08/08/2018, No. 2018-101272 יפן, 08/08/2018, מספר 2018-101272

Class: 1 סוג: 1

כ"ז סיון תשע"ט - 122930/06/2019



Trade Mark No. 311863 מספר סימן

Application Date 26/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439418 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Optimum Mérnökiroda Kft.

Address: Bükkös Part 20., H-2000 Szentendre, Hungary

(Hungary Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal containers and their fittings of metal.

Class: 39 סוג: 39

Container rental.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/09/2018, No. M1802661 M1802661 הונגריה, 12/09/2018, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 39 סוג: 39

כ"ז סיון תשע"ט - 123030/06/2019



Trade Mark No. 311864 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lifted Limited LLC

Address: 2695 Patterson Rd. Suite 2-324, Grand Junction 
CO 81506, U.S.A.

(Colorado, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarette lighter holder; lighters for smokers; smoking 
pipe cleaners; multi-function hand tools comprised of 
cigarette lighter holders and pipe tampers.

כ"ז סיון תשע"ט - 123130/06/2019



Trade Mark No. 311874 מספר סימן

Application Date 13/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1050079 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIC Corporation

Address: 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 
174-8520, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Dyestuffs; pigments.

כ"ז סיון תשע"ט - 123230/06/2019



Trade Mark No. 311875 מספר סימן

Application Date 13/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1050080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIC Corporation

Address: 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 
174-8520, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Dyestuffs; pigments.

כ"ז סיון תשע"ט - 123330/06/2019



Trade Mark No. 311888 מספר סימן

Application Date 27/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1411310 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seqirus UK Limited

Address: Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire 
SL6 8AA, United Kingdom

(UK, England & Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use.

כ"ז סיון תשע"ט - 123430/06/2019



Trade Mark No. 311890 מספר סימן

Application Date 29/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1424138 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and light green

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: SANI in black and CAT in light green

 Owners

Name: TOLSA, S.A.

Address: Núñez de Balboa, 51 - Cuarto, E-28001 Madrid, 
Spain

(España/Madrid Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Scented sand for pet litter; cat litter; sanded paper for 
pet hygiene; beverages for pets; pet food; 
strengthening animal forage; edible chews for 
animals; wheat protein-based foodstuffs for animals.

כ"ז סיון תשע"ט - 123530/06/2019



Trade Mark No. 311891 מספר סימן

Application Date 22/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1426562 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

(Denmark Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

כ"ז סיון תשע"ט - 123630/06/2019



LUNAFLAT

Trade Mark No. 311909 מספר סימן

Application Date 18/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation)

Address: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo, Japan

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

Chemical products for industrial purposes; chemicals 
for the manufacture of abrasives for semiconductors; 
polishing auxiliaries for semiconductors; auxiliary 
fluids for use with abrasives for semiconductors; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשייתיות; כימיקלים לייצור חומרי 
שיוף למוליכים למחצה; עזרי ליטוש עבור מוליכים למחצה; נוזלי 

עזרי ליטוש לשימוש עם שוחקים עבור מוליכים למחצה; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                       

                                                  

Class: 3 סוג: 3

polishing preparations; abrasives for semiconductors; 
all included in class 3.

תכשירי ליטוש; שוחקים למוליכים למחצה; הנכללים כולם בסוג 
                                           .3
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Trade Mark No. 311911 מספר סימן

Application Date 18/12/2018 תאריך הגשה

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

Computer software for creating computer 
applications, computer games, online games, online 
computer applications, multi-player computer games, 
interactive 3D game and non-game worlds, mixed 3D 
and 2D content, films, television programs, videos, 
and digital media in general; Computer software for 
enabling remote access to computer software for 
creating computer applications, computer games, 
online games, online computer applications, multi-
player computer games, interactive 3D game and 
non-game worlds, mixed 3D and 2D content, films, 
television programs, videos and digital media in 
general; Computer software for enabling, operating, 
and displaying computer applications, computer 
games, online games, online computer applications, 
multi-player computer games, interactive 3D game 
and non-game worlds, mixed 3D and 2D content, 
films, television programs, videos and digital media in 
general; Computer software for editing images, 
sound, video, and digital media in general; Computer 
game software; Computer software for video game 
development and operation; Computer software for 
creating virtual, augmented, mixed reality, and 
extended reality experiences; Computer software, 
namely, software for digital virtual agents, intelligence 
agents, predictive systems, cognitive process 
automation, visual computing applications, 
knowledge virtualization, robotics, natural language 
processing, genetic and deep learning algorithms, 
reinforcement learning, semantic ontologies, pattern 
recognition, knowledge modeling technologies, 
cognitive enhancement in respect of experience and 
productivity, accelerating processes, automation, and 
autonomy in the field of artificial intelligence; 
Computer-aided design (CAD) software for general 
use; Computer software for driving simulation and 
guidance; Software development kits (SDKs); 
Computer software for enabling service providers to 
optimize user monetization, marketing, and 
satisfaction; Computer software for enabling 
processing of mobile payments; Computer software 
for providing an online database in the field of 
transaction processing to upload transactional data, 
provide statistical analysis, and produce notifications 
and reports; Computer software for delivery of online 
advertising; Computer software, namely, software for 
the delivery of educational materials, tutorials, 
certification tests, and exams in the fields of software 
development and digital content creation

תוכנת מחשב ליצירת יישומי מחשב, משחקי מחשב, משחקים 
מקוונים, יישומי מחשב מקוונים, משחקי מחשב מרובי 

משתתפים, עולמות משחק אינטראקטיביים תלת ממדיים 
ועולמות אינטראקטיביים תלת ממדיים שאינם משחקים, תוכן 

תלת-ממדי ודו-ממדי מעורב, סרטים, תוכניות טלוויזיה, 
סרטונים ומדיה דיגיטלית באופן כללי; תוכנת מחשב המאפשרת 
גישה מרחוק לתוכנות מחשב ליצירת יישומי מחשב, משחקי 
מחשב, משחקים מקוונים, יישומי מחשב מקוונים, משחקי 

מחשב מרובי משתתפים, עולמות משחק אינטראקטיביים תלת 
ממדיים ועולמות אינטראקטיביים תלת ממדיים שאינם 

משחקים, תוכן תלת-ממדי ודו ממדי מעורב, סרטים, תוכניות 
טלוויזיה, קטעי וידאו ומדיה דיגיטלית בכלל; תוכנות מחשב 
לאפשר, להפעיל ולהציג יישומי מחשב, משחקי מחשב, 

משחקים מקוונים, יישומי מחשב מקוונים, משחקי מחשב מרובי 
משתתפים, עולמות משחק אינטראקטיביים תלת ממדיים 

ועולמות אינטראקטיביים תלת ממדיים שאינם משחקים, תוכן 
תלת-ממדי ודו ממדי מעורב, סרטים, תוכניות טלוויזיה, סרטונים 
ומדיה דיגיטלית בכלל; תוכנת מחשב לעריכת תמונות, קול, 
וידאו, ומדיה דיגיטלית באופן כללי; תוכנות משחקי מחשב; 
תוכנת מחשב לפיתוח ותפעול משחקי וידאו; תוכנת מחשב 
ליצירת חוויות מציאות וירטואלית, מוגברת, מעורבת וחווית 
מציאות מורחבת; תוכנות מחשב, דהיינו, תוכנה לסוכנים 

וירטואליים דיגיטליים, סוכני מודיעין, מערכות ניבוי, אוטומציה 
של תהליכים קוגניטיביים, יישומי מחשוב ויזואליים, 
וירטואליזציה של ידע, רובוטיקה, עיבוד שפה טבעית, 

אלגוריתמי גנטיקה ואלגוריתמי למידה עמוקה, לימוד  חיזוקים, 
אונטולוגיות סמנטיות, זיהוי דפוסים, טכנולוגיות למודליזציה של 
ידע, שיפור קוגניטיבי ביחס לחוויה ולפרודוקטיביות, האצת 
תהליכים, אוטומציה ואוטונומיה בתחום האינטיליגנציה 

המלאכותית; תוכנות עיצוב בעזרת מחשב לשימוש כללי; תוכנת 
מחשב לסימולצית והדרכת נהיגה; ערכות פיתוח תוכנה ;תוכנת 

מחשב המאפשרת לספקי שירות לבצע אופטימיזציה של 
מונטיזציה, שיווק ושביעות רצון של משתמשים; תוכנת מחשב 
המאפשרת עיבוד של תשלומים ניידים; תוכנת מחשב למתן 
מסד נתונים מקוון בתחום עיבוד עסקאות להעלאת נתוני 
עסקאות, הספקת ניתוח סטטיסטי, ולייצר הודעות ודו"חות; 
תוכנת מחשב למסירת פרסום מקוון; תוכנת מחשב, דהיינו, 
תוכנה להעברת חומרים חינוכיים, הדרכות, מבחני הסמכה 

,ובחינות בתחומי פיתוח תוכנה ויצירת תוכן דיגיטלי                 
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Class: 35 סוג: 35

Job placement; Job and personnel placement; 
Connecting qualified service providers, namely, 
software developers and digital content developers, 
with consumers, clients, and employers; Testing to 
determine professional competency in the fields of 
software development and digital content creation; 
Providing a website for connecting qualified service 
providers, namely, software developers and digital 
content developers, with consumers, clients, and 
employers; Providing job placement services via 
mobile applications; Operating an online marketplace 
for sellers and buyers of goods and services in the 
fields of computer software, software development, 
gaming, game development, virtual reality, 
augmented reality, mixed reality, extended reality, 
technology, computer networking, film, television 
programs, digital media, artificial intelligence, 
advertising, and business management; 
Distributorship services in the fields of computer 
applications, computer games, online games, online 
computer applications, multi-player computer games, 
interactive 3D game and non-game worlds, mixed 3D 
and 2D content, films, television programs, videos, 
and digital media in general; Business networking 
services, namely, providing an online platform for 
matching software developers and digital content 
creators with software and digital content publishers; 
Arranging and conducting business conferences in 
the fields of computer software, software 
development, gaming, game development, virtual 
reality, augmented reality, mixed reality, extended 
reality, technology, computer networking, film, 
television programs, digital media, artificial 
intelligence, advertising, and business management, 
and publishing and distributing educational materials 
in connection therewith; Business monitoring and 
consulting services, namely, analyzing web sites, 
digital goods, namely, downloadable software, mobile 
applications and digital media, digital content, and 
the applications of others to provide strategy and 
insight regarding marketing, sales, purchasing 
decisions, and product design for business purposes; 
Market research services relating to the collecting, 
tracking, analyzing, integrating, controlling, 
managing, displaying, and reporting of online and 
mobile application advertising and marketing 
information and data of digital content providers, 
namely, providing traffic metrics, statistics, user 
activity data, audience click traffic, website visit 
measurement, consumer purchasing and spending, 
and marketing and advertising reports; Data analytics 
services, namely, analysis of advertising, marketing, 
sales, customers, product usage, and market trends 
and actions; Online advertising on a computer 
network

השמת עבודה; השמת כח אדם; קישור ספקי שירות מוכשרים, 
דהיינו, מפתחי תוכנה ומפתחי תכנים דיגיטליים, עם צרכנים, 
לקוחות ומעסיקים; בדיקות לקביעת כשירות מקצועית בתחומי 
פיתוח תוכנה ויצירת תוכן דיגיטלי; מתן אתר לקישור ספקי 

שירות מוכשרים, דהיינו, מפתחי תוכנה ומפתחי תוכן דיגיטליים, 
עם צרכנים, לקוחות ומעסיקים; מתן שירותי השמת עבודה 

באמצעות יישומים ניידים; הפעלת שוק מקוון למוכרים ולקונים 
של טובין ושירותים בתחומי תוכנת מחשב, פיתוח תוכנה, 
משחקים, פיתוח משחקים, מציאות וירטואלית, מציאות 
מוגברת, מציאות מעורבת, מציאות מורחבת, טכנולוגיה, 

רשתות מחשבים, סרטים, תוכניות טלוויזיה, מדיה דיגיטלית, 
אינטיליגנציה מלאכותית, פרסום, וניהול עסקים; שירותי הפצה 
בתחומים של יישומי מחשב, משחקי מחשב, משחקים מקוונים, 

יישומי מחשב מקוונים, משחקי מחשב מרובי משתתפים, 
עולמות משחק אינטראקטיביים תלת ממדיים ועולמות 

אינטראקטיביים תלת ממדיים שאינם משחקים, תוכן תלת-ממדי 
ודו-ממדי מעורב, סרטים, תוכניות טלוויזיה, סרטונים ומדיה 
דיגיטלית בכלל; שירותי פיתוח קשרים עסקיים, דהיינו, מתן 
פלטפורמה מקוונת עבור התאמת מפתחי תוכנה ויוצרי תוכן 
דיגיטליים עם מוציאים לאור של תוכנה ותוכן דיגיטלי; הסדרה 
וניהול כנסים עסקיים בתחומי תוכנת מחשב, פיתוח תוכנה, 
משחקים, פיתוח משחקים, מציאות וירטואלית, מציאות 
מוגברת, מציאות מעורבת, מציאות מורחבת, טכנולוגיה, 

רשתות מחשבים, סרטים, תוכניות טלוויזיה, מדיה דיגיטלית, 
אינטיליגנציה מלאכותית, פרסום, וניהול עסקים, והוצאה לאור 
והפצה של חומרים חינוכיים בקשר לנ"ל; שירותי ניטור וייעוץ 
עסקיים, דהיינו, ניתוח אתרי אינטרנט, מוצרים דיגיטליים, 

דהיינו, תוכנות להורדה, יישומים לניידים ומדיה דיגיטלית, תוכן 
דיגיטלי, ויישומים של אחרים כדי לספק אסטרטגיה ותובנה לגבי 
שיווק, מכירות, החלטות רכש, ועיצוב מוצרים למטרות עסקיות; 
שירותי מחקר שוק הקשורים לאיסוף, מעקב, ניתוח, שילוב, 
בקרה, ניהול, הצגה ודיווח על פרסום יישומים ניידים ומקוונים 
ושיווק מידע ונתונים של ספקי תוכן דיגיטלי, דהיינו, מתן מדד 
טראפיק, נתונים סטטיסטיים, נתוני פעילות המשתמשים, 

טראפיק הקלקות קהל, מדידת ביקורי אתרים, רכישה והוצאות 
צרכנים, ודו"חות שיווק ופרסום; שירותי ניתוח נתונים, דהיינו, 
ניתוח של פרסום, שיווק, מכירות, לקוחות, שימוש במוצרים, 

ומגמות ופעולות בשוק; פרסום מקוון ברשת מחשבים               
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Class: 41 סוג: 41

Multimedia publishing of software; Production of 
video and computer game software; Providing 
information online relating to the fields of gaming, 
game development, virtual reality, augmented reality, 
mixed reality, extended reality, artificial intelligence, 
film, television programs, and digital media, 
advertising, and business management; Conducting 
educational conferences, seminars, workshops, 
lectures, and webcasts featuring live and audio-visual 
presentations all in the fields of computer software, 
software development, gaming, game development, 
virtual reality, augmented reality, mixed reality, 
extended reality, artificial intelligence, technology, 
computer networking, film, television programs, 
digital media, advertising, and business 
management, and publishing and distributing 
educational materials in connection therewith; Non-
downloadable electronic publications in the nature of 
online educational training material in the fields of 
digital virtual agents, intelligence agents, predictive 
systems, cognitive process automation, visual 
computing applications, knowledge virtualization, 
robotics, natural language processing, genetic and 
deep learning algorithms, reinforcement learning, 
semantic ontologies, pattern recognition, knowledge 
modeling technologies, cognitive enhancement in 
respect of experience and productivity, accelerating 
processes, automation, autonomy, and artificial 
intelligence; Educational services, namely, providing 
educational certification programs, study resources, 
tutorials, education testing, and review courses in the 
fields of software development and digital content 
creation; Educational services, namely, providing 
educational publications, namely, instructional 
materials, educational materials, teaching materials, 
tutorial materials, study materials, self-study 
preparation materials, and practice exams in the 
fields of software development and digital content 
creation; Educational services, namely, conducting 
training classes and seminars in the fields of software 
development and digital content creation

הוצאה לאור מולטימדיה של תוכנות; הפקה של תוכנות משחקי 
מחשב ווידאו; מתן מידע מקוון הנוגע לתחומי המשחקים, פיתוח 
משחקים, מציאות מדומה, מציאות מוגברת, מציאות מעורבת, 
מציאות מורחבת, אינטיליגנציה מלאכותית, סרטים, תוכניות 
טלוויזיה, ומדיה דיגיטלית, פרסום, וניהול עסקים; קיום כנסים 
חינוכיים, ימי עיון, סדנאות, הרצאות, ושידורי אינטרנט הכוללים 
מצגות חיות ואודיו-ויזואליות, כולם בתחומי תוכנת מחשב, 

פיתוח תוכנה, משחקים, פיתוח משחקים, מציאות וירטואלית, 
מציאות מוגברת, מציאות מעורבת, מציאות מורחבת, 

אינטליגנציה מלאכותית, טכנולוגיה, רשתות מחשבים, סרטים, 
תוכניות טלוויזיה, מדיה דיגיטלית, פרסום, וניהול עסקים, 

והוצאה לאור והפצה של חומרים חינוכיים הקשורים אליהם; 
פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה שהם חומר 

הדרכה חינוכי מקוון בתחומי סוכנים וירטואליים דיגיטליים, סוכני 
מודיעין, מערכות ניבוי, אוטומציה של תהליכים קוגניטיביים, 
יישומי מחשוב ויזואליזציה, וירטואליזציה של ידע, רובוטיקה, 
עיבוד שפה טבעית, אלגוריתמים גנטיים ואלגוריתמים של 
למידה עמוקה, לימוד חיזוקים, אונטולוגיות סמנטיות, זיהוי 
תבניות, טכנולוגיות מידול ידע, שיפור קוגניטיבי ביחס לניסיון 
ולפרודוקטיביות, האצת תהליכים, אוטומציה, אוטונומיה, 

ואינטליגנציה מלאכותית; שירותי חינוך, דהיינו, מתן תוכניות 
הסמכה חינוכיות, משאבי לימוד, הדרכות, בחינה חינוכית, 
וקורסי סקירה בתחומי פיתוח תוכנה ויצירת תוכן דיגיטלי; 
שירותי חינוך, דהיינו, מתן פרסומים חינוכיים, דהיינו, חומרי 

הדרכה, חומרים חינוכיים, חומרי הוראה, חומרי הדרכה, חומרי 
לימוד, חומרי הכנה ללימוד עצמי, ובחינות תרגול בתחומי 

פיתוח תוכנה ויצירת תוכן דיגיטלי; שירותי חינוך, דהיינו, קיום 
שיעורי הדרכה וימי עיון בתחומי פיתוח תוכנה ויצירת תוכן 

דיגיטלי                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for creating computer 
applications, computer games, online games, online 
computer applications, multi-player computer games, 
interactive 3D game and non-game worlds, mixed 3D 
and 2D content, films, television programs, videos, 
and digital media in general; Platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for 
creating computer applications, computer games, 
online games, online computer applications, multi-
player computer games, interactive 3D game and 
non-game worlds, mixed 3D and 2D content, films, 
television programs, videos and digital media in 
general; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for enabling, operating, 
and displaying computer applications, computer 
games, online games, online computer applications, 
multi-player computer games, interactive 3D game 
and non-game worlds, mixed 3D and 2D content, 
films, television programs, videos and digital media in 
general; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for editing images, 

פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. אס.) הכוללת פלטפורמות של 
תוכנות מחשב ליצירת יישומי מחשב, משחקי מחשב, משחקים 

מקוונים, יישומי מחשב מקוונים, משחקי מחשב מרובי 
משתתפים, עולמות משחק אינטראקטיביים תלת ממדיים 

ועולמות אינטראקטיביים תלת ממדיים שאינם משחקים, תוכן 
תלת-ממדי ודו ממדי מעורב, סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו, 
ומדיה דיגיטלית בכלל; פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. אס.) 
הכוללת פלטפורמות של תוכנות מחשב ליצירת יישומי מחשב, 
משחקי מחשב, משחקים מקוונים, יישומי מחשב מקוונים, 

משחקי מחשב מרובי משתתפים, עולמות משחק 
אינטראקטיביים תלת ממדיים ועולמות אינטראקטיביים תלת 
ממדיים שאינם משחקים, תוכן תלת-ממדי ודו ממדי מעורב, 
סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו ומדיה דיגיטלית בכלל; 

פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. אס.) הכוללת פלטפורמות של 
תוכנות מחשב המאפשרות, מפעילות ומציגות יישומי מחשב, 
משחקי מחשב, משחקים מקוונים, יישומי מחשב מקוונים, 

משחקי מחשב מרובי משתתפים, עולמות משחק 
אינטראקטיביים תלת ממדיים ועולמות אינטראקטיביים תלת 

ממדיים שאינם משחקים, תוכן, סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו 
ומדיה דיגיטלית בכלל; פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. אס.) 
הכוללת פלטפורמות תוכנה למחשב לעריכת תמונות, קול, 
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sound, video, and digital media in general; Platform 
as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for video game development and operation; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for creating virtual, augmented, 
mixed reality, and extended reality experiences; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for digital virtual agents, 
intelligence agents, predictive systems, cognitive 
process automation, visual computing applications, 
knowledge virtualization, robotics, natural language 
processing, genetic and deep learning algorithms, 
reinforcement learning, semantic ontologies, pattern 
recognition, knowledge modeling technologies, 
cognitive enhancement in respect of experience and 
productivity, accelerating processes, automation, and 
autonomy in the field of artificial intelligence; Platform 
as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for computer-aided design (CAD) software 
for general use; Providing temporary use of non-
downloadable software for driving simulation and 
guidance; Providing temporary use of non-
downloadable software for enabling service providers 
to optimize user monetization, marketing, and 
satisfaction; Providing temporary use of non-
downloadable software for enabling processing of 
mobile payments; Application service provider, 
namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and websites of 
others in the fields of advertising and marketing; 
Providing temporary use of non-downloadable cloud 
computing software for use in sending, receiving, 
transforming, transcoding, enhancing, securing, 
monetizing, measuring, recording, and managing 
media over the internet and telecommunications 
networks, including video, audio, and data; Computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
Cloud computing featuring software for use in 
database management; Design and development of 
computer game software, virtual and augmented 
reality software, and digital content creation software; 
Computer services, namely, creating an online virtual 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities and engage in social networking 
services in the fields of computer software, software 
development, gaming, game development, virtual 
reality, augmented reality, mixed reality, extended 
reality, artificial intelligence, technology, computer 
networking, film, television programs, digital media, 
advertising, and business management; Providing 
cloud based software development services for 
creating applications, games, multi-player games 
over a network, and digital content; Providing cloud 
based software development services for running 
software executables at scale for model training and 
testing; Research and development of computer 
software; Research and development of technology 
in the field of artificial intelligence; Design, 
development, and implementation of software for 
digital virtual agents, intelligence agents, predictive 
systems, cognitive process automation, visual 
computing applications, knowledge virtualization, 
robotics, natural language processing, genetic and 
deep learning algorithms, reinforcement learning, 
semantic ontologies, pattern recognition, knowledge 
modeling technologies, cognitive enhancement in 

וידאו, ומדיה דיגיטלית בכלל; פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. 
אס.) הכוללת פלטפורמות תוכנה למחשב לפיתוח והפעלה של 
משחקי וידאו; פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. אס.) הכוללת 

פלטפורמות של תוכנות מחשב ליצירת חוויות מציאות 
וירטואלית, מוגברת, מעורבת ומורחבת; פלטפורמה כשירות 
(פי. איי. איי. אס.) שמציעה פלטפורמות תוכנת מחשב עבור 
סוכנים דיגיטליים וירטואליים, סוכני מודיעין, מערכות ניבוי, 
אוטומציה של תהליכים קוגניטיביים, יישומי מחשוב ויזואלים, 

וירטואליזציה של ידע, רובוטיקה, עיבוד שפה טבעית, 
אלגוריתמים גנטיים ואלגוריתמים של למידה עמוקה, לימוד 

חיזוקים, אונטולוגיות סמנטיות, זיהוי תבניות, טכנולוגיות למידול 
ידע, שיפור קוגניטיבי ביחס לניסיון ולפרודוקטיביות, האצת 
תהליכים, אוטומציה, ואוטונומיה בתחום האינטיליגנציה 

המלאכותית; פלטפורמה כשירות (פי. איי. איי. אס.) הכוללת 
פלטפורמות של תוכנות מחשב עבור תוכנות עיצוב בעזרת 
מחשב (סי. איי. די.) לשימוש כללי; מתן שימוש זמני בתוכנה 
שאינה ניתנת להורדה לצורך הדמייה והדרכת נהיגה; מתן 

שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה כדי לאפשר לספקי 
שירות לבצע אופטימיזציה של מונטיזציה, שיווק, ושביעות רצון 

של משתמשים; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לצורך עיבוד תשלומים ניידים; ספק שירות ליישומים, 
דהיינו, אירוח, ניהול, פיתוח, ותחזוקה של יישומים, תוכנות, 
ואתרי אינטרנט של אחרים בתחומי הפרסום והשיווק; מתן 

שימוש זמני בתוכנות מחשוב ענן שאינן ניתנות להורדה לשימוש 
בשליחה, קבלה, המרה, קידוד, שיפור, אבטוח, מונטזציה, 
מדידה, הקלטה, וניהול של מדיה דרך האינטרנט ורשתות 
תקשורת, כולל וידאו, אודיו ונתונים; שירותי מחשב, דהיינו, 

שירותי אספקת אירוח בענן; מחשוב ענן הכולל תוכנה לשימוש 
בניהול מסדי נתונים; עיצוב ופיתוח של תוכנות משחקי מחשב, 

תוכנת מציאות וירטואלית ומורכבת, ותוכנה ליצירת תוכן 
דיגיטלי; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה וירטואלית מקוונת 

למשתמשים רשומים להשתתף בדיונים, לקבל משוב 
מעמיתיהם, ליצור קהילות וירטואליות ולעסוק בשירותי רשתות 
חברתיות בתחומי תוכנת מחשב, פיתוח תוכנה, משחקים, 

פיתוח משחקים, מציאות וירטואלית, מציאות מורכבת, מציאות 
מעורבת, מציאות מורחבת, אינטיליגנציה מלאכותית, 

טכנולוגיה, רשתות מחשבים, סרטים, תוכניות טלוויזיה, מדיה 
דיגיטלית, פרסום, וניהול עסקים; מתן שירותי פיתוח תוכנה 
מבוססי ענן ליצירת יישומים, משחקים, משחקים מרובי 

משתתפים ברשת, ותוכן דיגיטלי; מתן שירותי פיתוח תוכנה 
מבוססי ענן להפעלת תוכנה המורצת בקנה מידה עבור מודל 
הדרכה ובדיקה; מחקר ופיתוח של תוכנות מחשב; מחקר 
ופיתוח של טכנולוגיה בתחום האינטיליגנציה המלאכותית; 
עיצוב, פיתוח ויישום של תוכנות עבור סוכנים וירטואליים 

דיגיטליים, סוכני מודיעין, מערכות ניבוי, אוטומציה של תהליכים 
קוגניטיביים, יישומי מחשוב ויזואלים, וירטואליזציה של ידע, 

רובוטיקה, עיבוד שפה טבעית, אלגוריתמים גנטיים 
ואלגוריתמים של למידה עמוקה, לימוד חיזוקים, אונטולוגיות 

סמנטיות, זיהוי תבניות, טכנולוגיות מידול ידע, שיפור קוגניטיבי 
ביחס לניסיון ולפרודוקטיביות, האצת תהליכים, אוטומציה, 

אוטונומיה, ואינטליגנציה מלאכותית; מתן שימוש זמני בתוכנות 
וביישומים שאינם ניתנים להורדה לצורך הפעלת פרסום מקוון; 
בדיקה, ניתוח והערכה של הידע, המיומנויות והיכולות של 
אחרים בתחומים של פיתוח תוכנה ויצירת תוכן דיגיטלי כדי 

לקבוע התאמה לתקני הסמכה                                             
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 Owners

Name: Unity IPR ApS 

Address: Løvstræde 5, 1152, Copenhagen K, Denmark

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

respect of experience and productivity, accelerating 
processes, automation, autonomy, and artificial 
intelligence; Providing temporary use of non-
downloadable software and applications for enabling 
online advertising; Testing, analysis, and evaluation 
of the knowledge, skills, and abilities of others in the 
fields of software development and digital content 
creation to determine conformity with certification 
standards
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FLIGHT MEDICAL

Trade Mark No. 311915 מספר סימן

Application Date 18/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Flight Medical Innovations Ltd. שם: פלייט מדיקל אינווישנס בע"מ

Address: Kodak Bldg. 7 Hatnufa St. Kiryat Arie, P.O.B. 
3172, Petah Tiqwa, 4951025, Israel

כתובת : בניין קודאק, התנופה 7, קרית אריה, ת.ד. 3172, פתח 
תקוה, 4951025, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical ventilators; artificial respiration apparatus; 
respiratory masks for artificial respiration; inhalers for 
administering medications to a patient's respiratory 
system; therapeutic mouthpieces; oxygen masks for 
medical purposes; nebulizers for medical purposes; 
oxygen inhalators for therapeutic purposes; oxygen 
monitors for medical purposes; respirators for 
artificial respiration; respiration monitors; medical 
tubing; oxygen concentrators for medical purposes; 
nebulizers for respiratory therapy; nebulizers for 
administering aerosol medications to a patient's 
respiratory system; all included in class 10.

מאווררים רפואיים; מכשירים להנשמה מלאכותית; מסכות 
הנשמה להנשמה מלאכותית; משאפים למתן תרופות  למערכת 
הנשימה של המטופל; אביזרי פה [פיות] טיפוליים; מסיכות 

חמצן למטרות רפואיות; מערפלים [מכלי עזר לשאיפה] למטרות 
רפואיות; משאפי חמצן למטרות טיפוליות; מכשירי ניטור חמצן 
למטרות רפואיות; מנשמים להנשמה מלאכותית; מכשירי ניטור 
נשימה; צנרת רפואית; מרכזי חמצן למטרות רפואיות; מערפלים 
[מכלי עזר לשאיפה] לטיפולים נשימתיים; מערפלים [מכלי עזר 
לשאיפה] למתן תרופות תרסיס למערכת הנשימה של המטופל; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
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BILLIARD

Trade Mark No. 311917 מספר סימן

Application Date 18/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michael Schlosser שם: מיכאל שלוסר

Address: 51 Sheerit Hapleta, Danya B, Haifa, 3491553, 
Israel

כתובת : רח' שארית הפליטה 51, דניה ב', חיפה, 3491553, 
ישראל

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: 10 סוג: 10

Medical device for treating cancer and its side 
effects; Medical device for treatment of pain and 
wounds; Acupuncture instrument

מכשיר רפואי לטיפול במחלת הסרטן ובתופעות הלוואי שלה; 
מכשיר רפואי לטיפול בכאבים ובפצעים; מכשיר לאקופונטורה   

                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical care; Medical clinics טיפול רפואי; מרפאות רפואיות     
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מרקו פולו
Marco Polo

Trade Mark No. 311918 מספר סימן

Application Date 18/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Glazman International Trade Ltd. שם: גלזמן סחר בינלאומי בע"מ

Address: 15 Main Boulevard, P.O.B. 143, Modi'in, 
7173002, Israel

כתובת : השדרה המרכזית 15, ת.ד. 143, מודיעין, 7173002, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Moreh, Law Office

Address: Metzada St. 7, B.S.R 4 bldg., Bene Beraq, 
5126112, Israel

שם: אבי מורה, משרד עו"ד

כתובת : רח' מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר 4, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Raw and unprocessed agricultural products, grains 
seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; 
bulbs;

מוצרי חקלאות, תבואות וזרעים גולמיים ולא מעובדים; פירות 
וירקות טריים, עשבים טריים; פקעות                                   
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NYVEPRIA

Trade Mark No. 311919 מספר סימן

Application Date 18/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hospira, Inc.

Address: 275 North Field Drive, Lake Forest, Illinois, 
60045, 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

pharmaceutical preparations used for stimulating 
white blood cell production. All included in class 5.

תכשירים רפואיים המשמשים לעידוד ייצור תאי דם לבנים. 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
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HYUNDAI i800

Trade Mark No. 311924 מספר סימן

Application Date 19/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 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: 12 סוג: 12

Automobiles, sports cars, vans[vehicles], trucks, 
motor buses, electric cars, SUV (sport utility vehicles) 
automobiles, parts and accessories for automobiles.   
          

כלי רכב, מכוניות ספורט, טנדרים [כלי רכב], משאיות, 
אוטובוסים מוטוריים, מכוניות חשמליות,  כלי רכב סאב (כלי 
רכב עם יכולות כלי רכב ספורט), חלקים ואביזרים עבור כלי 

רכב
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MONDELEZ INTERNATIONAL SNACKING MADE RIGHT

Trade Mark No. 311925 מספר סימן

Application Date 19/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated confectionery, excluding dietetic 
substances adapted for medical use; all included in 
class 5.

דברי מתיקה רפואיים, למעט חומרים דיאטטיים המותאמים 
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.                                 

        

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits, vegetables; 
vegetable extracts; fruit pulp; potato products, potato 
flakes, crisps and chips based on potato; jams; edible 
oils; spreads, vegetable-based spreads and dips; 
protein preparations for human consumption; peanut 
butter; processed nuts; snack mix consisting primarily 
of processed fruits, beans, and nuts; protein-based 
snack bars; all of the aforementioned products 
excluding dairy-based desserts and products 
predominantly containing dairy or dairy 
replacements; all included in class 29.

פירות, ירקות מבושלים, מיובשים ומשומרים; תמציות ירק; 
עיסת פרי; מוצרי תפוח אדמה, פתיתי תפוח אדמה, חטיפים 
ושבבים מבוססי תפוח אדמה; ריבות; שמני מאכל; ממרחים, 
ממרחים ומטבלים מבוססי ירק; תכשירי חלבון עבור צריכת בני 
אדם; חמאת בוטנים; אגוזים מעובדים; תערובת חטיף הכוללת 
בעיקרה פירות, שעועית ואגוזים מעובדים; מוטות חטיף מבוסס 
חלבון; כל המוצרים הנזכרים לעיל למעט קינוחים מבוססי חלב 
ומוצרים הכוללים בעיקרם חלב או תחליפי חלב; הנכללים כולם 
בסוג 29.                                                                         
                                                                                    

                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 124930/06/2019



Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee extracts; preparations for making 
coffee beverages; iced coffee; artificial coffee; 
artificial coffee extracts; tea; non-medicinal infusions; 
tea extracts and preparations for making tea 
beverages; cocoa; chocolate; chocolate bars and 
tablets, chocolate spread, chocolate pralines; 
preparations for making chocolate beverages; flour 
and preparations made from cereals; breakfast 
cereals; corn flakes; pancakes; dried cereal flakes; 
cereal bars; ready-to-eat cereals; grain-based snack 
foods; crackers; bakery products, bread; brioches; 
bagels; pastry and confectionery; cookies; wafers; 
waffles; biscuits; pasta; noodles; semolina; cakes; 
ready-to-bake cake dough preparations; tarts; pies; 
sugar confectionery; chocolate confectionery; 
candies; chewing gum, not for medical purposes; 
caramels; fudge; toffees, wine gums, pastilles, mints, 
liquorice; marshmallows; ices; sorbets; frozen 
confectionery; powders and binding agents (included 
in this class) for making water ices and/or sorbets; 
honey; treacle; yeast; yeast extracts; yeast extract 
spreads; baking-powder; sauces (condiments); soya 
sauce; relishes; barbeque sauces; dressings for 
salads; ketchup; tomato sauce; mayonnaise; 
seasonings; weeds (condiments); preserved garden 
herbs; horseradish; spices; aniseed; star aniseed; 
products for flavouring or seasoning foodstuffs; 
glucose for food; royal jelly for human consumption 
(not for medical use); malt-based preparations for 
human consumption; malt extract for food; 
flavourings other than essential oils; aromatic 
preparations for food; thickening agents for cooking 
foodstuffs; foodstuffs containing rice, flour or cereals, 
also in the form of cooked dishes; snacks made of 
rice; tortillas; tacos; crisps based on corn, barley, rye 
or pastry; all of the aforementioned products 
excluding desserts and products predominantly 
containing dairy or dairy replacements; all included in 
class 30.

קפה; תמציות קפה; תכשירים עבור הכנת משקאות קפה; אייס 
קפה; קפה מלאכותי; תמציות קפה מלאכותי; תה; חליטות 
שאינן רפואיות; תמציות תה ותכשירים להכנת משקאות תה; 
קקאו; שוקולד; מוטות וטבליות שוקולד, ממרח שוקולד, פרליני 
שוקולד; תכשירים להכנת משקאות שוקולד; קמח ומוצרים 
העשויים מדגנים; דגני ארוחת בוקר; פתיתי תירס; פנקייקים; 
פתיתי דגן מיובשים; מוטות דגן; דגנים המוכנים לאכילה; חטיפי 

מזון מבוססי גרעין; קרקרים; מוצרי אפיה, לחם; מאפים 
צרפתיים עשירים בחמאה; כעכים; מאפים וממתקים; עוגיות; 

וופלים; ביסקוויטים; פסטה; אטריות; סולת; עוגות; תכשירי בצק 
עוגה מוכנים לאפיה; טארטים; מאפי פאי; ממתקי סוכר; ממתקי 
שוקולד; סוכריות; גומי לעיסה, שאיננו למטרות רפואיות; מוצרי 
קרמל; פאדג'; סוכריות טופי, סוכריות יין, לכסניות, מוצרי מנטה, 

שוש; סוכריות מרשמלו; גלידות; מוצרי סורבה; ממתקים 
קפואים; מגיבי אבקה וחיבור (הנכללים בסוג זה) עבור הכנת 
קרחונים ו/או מוצרי סורבה; דבש;  דבשה; שמרים; תמציות 
שמרים; ממרחי תמצית שמרים; אבקת אפיה; רטבים (נותני 

טעם); רוטב סויה; רטבי ירקות או פירות; רטבי ברביקיו; רטבים 
עבור סלטים; קטשופ; רוטב עגבניות; מיונז; עשבי תיבול; 

עשבים (נותני טעם); צמחי גינה משומרים; חזרת; תבלינים; 
אניס; כוכב אניס; מוצרים עבור נתינת טעם ותבלון מוצרי מזון; 
גלוקוז עבור דברי מזון; מזון מלכות עבור צריכת בני אדם 
(שאיננו עבור שימוש רפואי); תכשירים מבוססי לתת עבור 
צריכת בני אדם; תמצית לתת עבור דברי מזון; מוצרים נותני 
טעם שאינם שמנים אתריים; תכשירים ארומתיים עבור דברי 
מזון; מגיבי הדבקה עבור בישול דברי מזון; דברי מזון הכוללים 
אורז, קמח או דגנים, גם בצורה של מנות מבושלות; חטיפים 
העשויים מאורז; טורטיות; מוצרי טאקו; פריכיות המבוססות על 
אורז, שעורה, שיפון או מאפה; כל המוצרים הנזכרים לעיל 

למעט קינוחים ומוצרים הכוללים בעיקרם חלב או תחליפי חלב; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; isotonic 
beverages; lemonades; vegetable juices (beverages); 
pastilles and powders for aerated drinks; essences 
for making beverages; non-alcoholic beverages 
containing malt; all of the aforementioned products 
excluding products predominantly containing whey or 
dairy replacements; all included in class 32.

מים מינרליים ומוגזים ומשקאות שאינם אלכוהוליים אחרים; 
משקאות פרי ומיצי פרי; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות; משקאות איזוטוניים; משקאות לימונדה; מיצי ירקות 
(משקאות); טבליות ואבקות עבור משקאות מוגזים; תמציות 
עבור הכנת משקאות; משקאות שאינם אלכוהוליים הכוללים 
לתת; כל המוצרים הנזכרים לעיל למעט מוצרים הכוללים 

בעיקרם מי גבינה או תחליפי חלב; הנכללים כולם בסוג 32.       
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 35 סוג: 35

Advertising; sales promotion namely providing 
promotional material and product information for use 
by others; retail store services namely food and 
beverage products including snack foods; online 
store services namely food and beverage products 
including snack foods; all of the aforementioned 
services excluding such services relating to desserts 
and products predominantly containing whey or dairy 
replacements; all included in class 35.

פרסום, קידום מכירות דהיינו הענקת חומר פרסומי ומידע 
אודות מוצר לשימוש על ידי אחרים; שירותי חנות קמעונאית 
דהיינו מוצרי מזון ומשקה הכוללים חטיפי מזון; שירותי חנות 
מקוונת דהיינו מוצרי מזון ומשקה הכוללים חטיפי מזון; כל 

השירותים הנזכרים לעיל למעט שירותים המתייחסים למנות 
אחרונות ולמוצרים הכוללים בעיקרם מי גבינה ותחליפי חלב; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 125030/06/2019



 Owners

Name: Intercontinental Great Brands LLC

Address: 100 Deforest Avenue, East Hanover, New 
Jersey, 07936, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 41 סוג: 41

Health and wellness education and training; 
education in the field of diet, nutrition and healthcare; 
provision of training in the field of healthcare and 
nutrition; all included in class 41.

חינוך בריאות הגוף והנפש; חינוך בתחום של דיאטה, תזונה 
ושמירת הבריאות; הענקה של אימון בתחום של שמירת 

הבריאות ותזונה; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                  

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink; self-service restaurants; 
fast-food restaurants and snack bars; restaurant, 
cafe and bar services; canteens; food and drink 
catering services; all included in class 43.

הענקת מזון ומשקה; מסעדות בשירות עצמי; מסעדות מזון 
מהיר וברי חטיפים; שירותי מסעדה, בית קפה ובר; קנטינות; 
שירותי קייטרינג של מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.       

                                                                      

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

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

United Kingdom, 05/09/2018, No. 3336224 ממלכה מאוחדת, 05/09/2018, מספר 3336224

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

כ"ז סיון תשע"ט - 125130/06/2019



Trade Mark No. 311932 מספר סימן

Application Date 19/12/2018 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.

 Owners

Name: Harvest Direct Enterprises LLC

Address: 605 Center Road, Apt. H202, washington, 
98204, Everett, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing, including t-shirts. All included in 
class 25.

הלבשה, ביגוד, כולל חולצות טי. הנכללים כולם בסוג 25.         
                    

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

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

U.S.A., 07/03/2018, No. 88025284 ארה"ב, 07/03/2018, מספר 88025284

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 125230/06/2019



Trade Mark No. 311937 מספר סימן

Application Date 06/01/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Coordination and leadership of volunteer programs.                                     .ארגון והובלה של תוכניות התנדבות
  

Class: 43 סוג: 43

Providing food for the sick and elderly; cancer patient 
guest home.

אספקת מזון לחולים ולקשישים; בתי הארחה לחולי סרטן.         
                            

Class: 44 סוג: 44

National bone marrow donor registry; nursing 
services for the elderly; medical counselling  and 
consultancy; lending of medical and rehabilitation 
equipment; lending communication devices (voice 
output) for individuals with communication 
impairments; hydrotherapy and rehabilitation center; 
mental health services; blood supply; medical 
support services for juvenile diabetes; support 
services by means of ambulance transportation for 
patients and mobility impaired patients; medical 
support and assistace for cancer patients, adult and 
children.

מאגר לאומי לתורמי מח עצם; שירותי סיעוד לקשישים; ייעוץ 
והכוונה רפואיים; השאלת ציוד רפואי ושיקומי; השאלת מכשירי 
תקשורת (פלט קולי) עבור לקויי תקשורת; מרכז להידרותרפיה 
ושיקום; שירותים בריאות הנפש; אספקת מנות דם; שירותי 

תמיכה רפואיים בחולי סכרת נעורים; תמיכה במטופלים ומוגבלי 
תנועה על ידי הסעתם באמצעות אמבולנסים; תמיכה וסיוע 

רפואיים לילדים ומבוגרים חולי סרטן.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 45 סוג: 45

Community social services. שירותי רווחה בקהילה.             

כ"ז סיון תשע"ט - 125330/06/2019



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

Ownersבעלים

Name: EZER MIZION שם: עזר מציון ע"ר

Address: Rabinov  5  St, Bnei Brak, Israel כתובת : רבינוב 5, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ester Haiman

Address: Rabinov 5 St, Bene Beraq, Israel

שם: אסתר היימן

כתובת : רבינוב 5, בני ברק, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 125430/06/2019



SONDER

Trade Mark No. 311945 מספר סימן

Application Date 20/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sonder Canada Inc

Address: 101 15th St, San Francisco, CA, 94103, U.S.A.

 A Canadian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for mobile phones, handheld 
computers and related mobile devices, namely, 
software that allows users to search for travel and 
temporary accommodation listings and information, 
to reserve temporary accommodations, to make and 
update travel reservations, to access 
recommendations for restaurants and travel 
activities, and to communicate with customer service 
agents about temporary accommodations and travel 
arrangements; all included in class 9

תכנת מחשב לטלפונים ניידים, מחשבי כף יד והתקנים ניידים 
קשורים, דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשים לחפש מידע 

ורשימות על נסיעות ולינה זמנית, להזמין מקומות אירוח זמניים, 
לבצע ולעדכן הזמנות נסיעות, גישה להמלצות על מסעדות 
ופעילות תיירותית, ולתקשר עם סוכני שירות לקוחות על 

מקומות אירוח זמניים והסדרי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 125530/06/2019



SONDER

Trade Mark No. 311946 מספר סימן

Application Date 20/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sonder Canada Inc

Address: 101 15th St, San Francisco, CA, 94103, U.S.A.

 A Canadian 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: 43 סוג: 43

Arranging temporary accommodations in apartments, 
houses and condominiums; providing online 
reservation services for temporary accommodations 
and temporary vacation rentals in apartments, 
houses and condominiums; all included in class 43

הסדרת אירוח זמני בדירות, בתים וקומפלקסים משותפים; מתן 
שירותי הזמנות מקוונים ללינה זמנית ושכירות יחידות נופש 
זמניות בדירות, בתים וקומפלקסים משותפים; הנכללים כולם 
בסוג 43                                                                         

                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 125630/06/2019



Trade Mark No. 311952 מספר סימן

Application Date 20/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the 
establishment and operation of hotels, restaurants, 
night clubs, bars, spas, recreational and fitness 
facilities, retail stores,  condominiums, apartment 
buildings, conference centers, and timeshare resorts 
for others; business management services, namely, 
management and operation of hotels, restaurants, 
night clubs, bars, spas, recreational and fitness 
facilities, retail stores, condominiums, apartment 
buildings, conference centers, timeshare resorts, 
resort recreation clubs, vacation clubs, undivided 
deed interest clubs, private residence clubs, right to 
use clubs, and long term lease projects for others; 
retail store, retail catalog and online retail store 
services, namely, gift, souvenir and convenience 
store services in the fields of beauty products, 
toiletries, machines for household use, hand tools, 
optical goods, cameras, CDs, DVDs, domestic 
electrical and electronic equipment, including white 
goods, jewellery, clocks, watches, stationery, 
publications, umbrellas, parasols, luggage, bags, 
furniture, bathroom accessories, household 
containers and utensils, kitchen utensils and 
equipment, gardening equipment and utensils, 
furnishings, beds, mattresses, bedding, bed linens, 
towels,  textiles, clothing, footwear, headgear, 
haberdashery, toys and games, sports equipment, 
foodstuffs, drinks, wines, flowers and leather goods, 
namely, bookmarks, bags, handbags, wallets, 
purses, luggage, luggage tags, key cases and key 
rings; online retail services; retail catalog services; 
providing facilities for the use of office equipment and 
machinery; business management consultation 
services; business administration services; all 
included in class 35.

שירותי פרסום; שירותי זכיונות, דהיינו, הצעת סיוע בניהול עסקי 
בהקמה ותפעול של בתי מלון, מסעדות, מועדוני לילה, ברים, 
ספא, מתקני פנאי וכושר, חנויות קמעונאיות, קונדומיניון, בנייני 

דירות, מרכזי כנסים, ואתרי נופש שיתופיים (טיים-שייר) 
לאחרים; שירותי ניהול עסקי, דהיינו, ניהול ותפעול של בתי 

מלון, מסעדות, מועדוני לילה, ברים, ספא, מתקני פנאי וכושר, 
חנויות קמעונאיות, קונדומיניון, בנייני דירות, מרכזי כנסים, 

אתרי נופש שיתופיים (טיים-שייר), מועדוני אתרי נופש ופנאי , 
מועדוני נופש, מועדוני יחידות נופש בלתי מסוימות, מועדוני 
מגורים פרטיים, זכויות לשימוש במועדונים, ופרויקטים 
להשכרת ארוכת טווח לאחרים; חנות קמעונאית, קטלוג 

קמעונאי ושירותי חנות קמעונאית מקוונת, דהיינו, שירותי חנות 
מתנות, מזכרות, ונוחות בתחום מוצרי היופי, טואלטיקה, מכונות 

לשימוש ביתי, כלים ידניים, מוצרים אופטיים, מצלמות, 
תקליטורים, די.וי.די, ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש ביתי, כולל 

מוצרים לבנים, תכשיטים, שעונים, שעוני יד, ציוד משרדי, 
פרסומים, מטריות, שמשיות, מזוודות, תיקים, ריהוט, אביזרי 
אמבטיה, מכלים לשימוש ביתי ותשמישים, כלים וציוד למטבח, 
ציוד וכלי גינון, ריהוט, מיטות, מזרנים, מצעים, מצעי מיטה, 

מגבות, טקסטיל, ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, סדקית, צעצועים 
ומשחקים, ציוד ספורט, מוצרי מזון, משקאות, יינות, פרחים 
ומוצרי עור, דהיינו, סימניות, תיקים, תיקי יד, ארנקים, ארנקי 
נשים, מזוודות, תגיות מזוודה, נרתיקי מפתחות ומחזיקי 

מפתחות; שירותי קמעונאות מקוונים; שירותי קטלוג קמעונאי; 
אספקת מתקנים לשימוש בציוד משרדי ומכונות; שירותי ייעוץ 
ניהול עסקי; שירותי אדמיניסטרציה עסקית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 125730/06/2019



Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, management, 
financing, brokerage, leasing, sales and marketing of 
apartments, flats, condominiums, residential 
properties; management, rental and leasing of office 
and retail space; real estate services, namely, 
management, financing, brokerage, leasing, sales 
and marketing of timeshare properties; vacation real 
estate timeshare services; arranging of time share 
exchanges; arranging of time share holidays; all 
included in class 36.

שירותי נדל"ן, דהיינו, ניהול, מימון, תיווך, החכרה, מכירה 
ושיווק של דירות, קונדומיניון, נכסי מגורים; ניהול, השכרה 

והחכרה של משרד ושטחי מסחר; שירותי נדל"ן, דהיינו, ניהול, 
מימון, תיווך, החכרה, מכירה ושיווק של נכסים שיתופיים 

(טיים-שייר); שירותי נדל"ן נופש שיתופי (טיים-שייר); עריכת 
החלפת נכסים שיתופיים; עריכת חופשות בנכסים שיתופיים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 41 סוג: 41

Providing entertainment, sporting and cultural 
activities, namely, organizing community sporting and 
cultural events, live musical performances, culinary 
events and arts events; arranging conferences and 
organizing exhibitions for cultural and educational 
purposes; arranging for tickets and reservations for 
shows and other entertainment events; health and 
fitness club services, namely, providing instruction 
and consultation in the field of physical exercise; 
rental of exercise equipment; providing fitness and 
exercise facilities; providing facilities for recreation 
activities; providing facilities for swimming pools and 
water sports; providing tennis facilities, rental of 
tennis courts and tennis instruction; providing 
amusement arcade services; wedding reception 
planning services; event planning and management 
services, namely arranging, organizing, scheduling 
and designing special events for social entertainment 
purposes; casino services; gaming services; cabaret 
services; nightclub services; providing hotel guests 
with educational and entertainment information about 
local attractions and points of interest within the 
vicinity of hotel properties and distributing materials 
in connection therewith; art exhibitions; all included in 
class 41.

אספקת פעילויות בידור, ספורט ותרבות, דהיינו, ארגון ספורט 
קהילתי ואירועי תרבות, הופעות מוזיקה חיות, אירועים 

קולינריים ואירועי אומנות; ארגון כנסים וארגון תערוכות למטרות 
תרבות וחינוך; עריכת הזמנות וכרטיסים להופעות ואירועי בידור 
אחרים; שירותי מועדון בריאות וכושר, דהיינו, אספקת הנחיות 
וייעוץ בתחום האימון הגופני; השכרת ציוד לאימון; אספקת 

מתקני אימון וכושר; אספקת מתקנים לפעילויות פנאי; אספקת 
מתקנים לבריכות שחייה וספורט ימי; אספקת מתקני טניס, 
השכרת מגרשי טניס והוראות טניס; אספקת שירותי ארקייד 
לשעשוע; שירותי תכנון קבלת פנים בחתונה; שירותי תכנון 
וניהול אירוע, דהיינו, עריכה, ארגון, תיאום ותכנון אירועים 
מיוחדים למטרות בידור חברתיות; שירותי קזינו; שירותי 

משחק; שירותי קברט; שירותי מועדוני לילה; מתן מידע חינוכי 
ובידורי לאורחי מלון בנוגע לאטרקציות מקומיות ונקודות עניין 
בקרבת נכסי בית המלון והפצת חומרים בקשר לאלו; תערוכות 
אומנות; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation services; hotel services; 
restaurant, catering, bar and cocktail lounge services; 
resort lodging services; provision of general-purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservations services for hotel 
accommodations for others; all included in class 43.

שירותי לינה זמנית; שירותי מלון; שירותי מסעדה, קייטרינג, בר 
וטרקלין קוקטיילים; שירותי לינה באתרי נופש; אספקת מתקנים 
למטרות כלליות לפגישות, כנסים ותערוכות; אספקת מתקני 

הסעדה ופונקציות חברתיות לאירועים מיוחדים; ושירותי הזמנה 
ללינה בבית מלון לאחרים; הנכללים כולם בסוג 43.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 44 סוג: 44

Spa services, namely, providing facial, hair, skin and 
body treatments, manicure and pedicure services, 
massage services, body waxing services, and beauty 
salon services; all included in class 44.

שירותי ספא, דהיינו, מתן טיפולי פנים, שיער, עור וגוף, ושירותי 
מניקור ופדיקור, שירותי עיסוי, שירותי מריחת שעווה בגוף, 

ושירותי סלון יופי; הנכללים כולם בסוג 44.                             
                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 125830/06/2019



 Owners

Name: Sheraton International IP, LLC

Address: One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 
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

כ"ז סיון תשע"ט - 125930/06/2019



BELIK BOOM

Trade Mark No. 311958 מספר סימן

Application Date 20/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Belik שם: גיא בליק

Address: Borochov 59, kiryat hayovel, Jerusalem, Israel כתובת : בורוכוב 59, קרית יובל, ירושלים, 96781, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Brook, Adv.

Address: Raoul 18 Wallenberg ,Build. D, floor 3, Tel Aviv, 
6971915, Israel

שם: אייל ברוק, עו"ד

כתובת : ראול ולנברג 18 , בנין D , קומה 3, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and recordings of sound and/or picture, 
music, music samples; apparatus for recording, 
transmission and retrieval of audio and/or audio-
visual material; audio and audiovisual pre-recorded 
storage media; magnetic media and optical media for 
storage of information; audio discs; records; sound 
and/or samples and/or vision recorded on discs and 
computer files; audio interfaces; downloadable music 
files and samples; multimedia products; computer 
software and plug-ins for musical production; 
apparatus and/or instruments for recording, 
transmitting, restoration, broadcasting, decoding 
and/or processing of sound, data, multimedia and or 
any other digital data; all included in class 9. 

התקנים והקלטות של צלילים ו/או תמונות, מוסיקה, דגימות 
מוסיקליות; התקנים להקלטה, העברה ואחזור של קול ו/או 

חומר אודיו-ויזואלי; אמצעים מוקלטים מראש לאחסון קול וחומר 
אודיו-ויזואלי;מדיה מגנטית ומדיה אופטית לאחסון מידע; 

תקליטורים לאודיו; תקליטים; תקליטורים וקבצי מחשב שמוקלט 
עליהם קול ו/או דגימות ו/או חוזי ;ממשקי אודיו;  קבצי מוסיקה 
ודגימות הניתנים להורדה; מוצרי מולטימדיה; תוכנות מחשב 

ותוספים (פלאגאינים) להפקה מוסיקלית; התקנים ו/או מכשירים 
להקלטה, העברה, שחזור, שידור, פענוח ו/או עיבוד של קול, 
נתונים, מולטימדיה ו/או כל מידע דיגיטלי אחר; כולם נכללים 
בסוג 9.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 126030/06/2019



Trade Mark No. 311961 מספר סימן

Application Date 15/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439476 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ocean Hugger Foods, Inc.

Address: 100 Park Avenue, 16th Floor, NEW YORK NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetable-based alternatives to seafood, namely, 
vegetable-based seafood substitutes.

כ"ז סיון תשע"ט - 126130/06/2019



Trade Mark No. 311962 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Leyoubei Car Supplies Co., Ltd.

Address: (Zhejiang Yesheng New Material Co., Ltd 
inside), Huanglong Industrial function areas,Hushan 
Street, Zhejiang Province, 321200, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile wheel axis holder; pumps for bicycle 
tyres; electric vehicles; electric bicycles; strollers; 
repair outfits for inner tubes; tyres for vehicle wheels; 
safety belts for vehicle seats; safety seats for 
children, for vehicles; upholstery for vehicles.

כ"ז סיון תשע"ט - 126230/06/2019



Trade Mark No. 311963 מספר סימן

Application Date 09/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439519 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

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

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property rights; licensing of 
technology and 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., 31/08/2018, No. 88101021 ארה"ב, 31/08/2018, מספר 88101021

Class: 45 סוג: 45

כ"ז סיון תשע"ט - 126330/06/2019



Trade Mark No. 311964 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439527 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANQING LIANDONG ENGINEERING TRUCKS 
ATTACHMENTS CO., LTD

Address: No. 16, Fangxing Road,High-tech Zone, 
Economic-Technological Development Area, Anqing City, 
Anhui Province, People's Republic of China

(China CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles; rolling stock for railways; cars; 
forklift trucks; derrick car; cycle cars; transmissions 
for land vehicles; three-wheeled motorized vehicles; 
telpher railways [cable cars].

כ"ז סיון תשע"ט - 126430/06/2019



Trade Mark No. 311967 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439561 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shandong Goldencell Electronics  Technology 
Co., Ltd.

Address: west Of 5th Fuyuan Road, Zaozhuang High-new 
Technology, Development Zone, Shandong, People's 
Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Galvanic cells; accumulators, electric, for vehicles; 
batteries, electric; plates for batteries; galvanic 
batteries; mobile power (rechargeable battery); 
accumulators, electric; solar batteries; chargers for 
electric batteries; condensers [capacitors].

כ"ז סיון תשע"ט - 126530/06/2019



Trade Mark No. 311969 מספר סימן

Application Date 02/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439571 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE RITZ HOTEL, LIMITED

Address: 14 South Street, Londres W1K 1DF, United 
Kingdom

(Royaume-Uni Société organisée selon les lois du 
Royaume-Uni)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps.

Class: 20 סוג: 20

Cushions; picture frames; mirrors; furniture.

Class: 27 סוג: 27

Carpets; rugs; coverings for floors; linoleum.

כ"ז סיון תשע"ט - 126630/06/2019



Trade Mark No. 311976 מספר סימן

Application Date 31/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439702 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bird's Basement Pty Ltd

Address: Se836, L8, 1 Queens Rd, MELBOURNE VIC 
3004, Australia

(Australian proprietary company, limited by shares 
Proprietary limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Musical entertainment services being live musical 
performances and provision of on-line music; musical 
performances; production of musical recordings, 
other than advertising; arranging of music 
performances; live band performances; live music 
services; presentation of live musical performances; 
production of live performances; production of audio 
recordings, other than advertising; production of 
video recordings, other than advertising; production 
of webcasts, other than advertising, in the field of 
music; provision of entertainment services, namely 
music, via an online forum; production of music; 
providing non downloadable digital music from the 
Internet; publication of music; provision of live 
musical entertainment including by way of a global 
communication network.

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

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

Australia, 29/08/2018, No. 1951790 אוסטרליה, 29/08/2018, מספר 1951790

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 126730/06/2019



Trade Mark No. 311986 מספר סימן

Application Date 14/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ortho Mogul, LLC

Address: 18720 Stone Oak Parkway #207, San Antonio 
TX 78258, U.S.A.

(Texas, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthodontic brackets; orthodontic wire; orthodontic 
appliances.

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

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

U.S.A., 31/05/2018, No. 87943739 ארה"ב, 31/05/2018, מספר 87943739

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 126830/06/2019



Trade Mark No. 311988 מספר סימן

Application Date 05/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AG Snus Aktieselskab

Address: Drejervænget 1, DK-5610 Assens, Denmark

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; snuff.

כ"ז סיון תשע"ט - 126930/06/2019



Trade Mark No. 311990 מספר סימן

Application Date 05/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439932 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UAB "Narbutas Furniture Company"

Address: Bieliūnų g. 1, LT-12110 Vilnius, Lithuania

(LITHUANIA Uždaroji akcinė bendrovė (UAB))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames.

כ"ז סיון תשע"ט - 127030/06/2019



Trade Mark No. 311994 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Akebia Therapeutics, Inc.

Address: 245 First Street, Suite 1100, Cambridge MA 
02142, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of anemia; pharmaceuticals for the 
treatment of anemia.

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

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

U.S.A., 07/06/2018, No. 87952874 ארה"ב, 07/06/2018, מספר 87952874

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 127130/06/2019



Trade Mark No. 311995 מספר סימן

Application Date 21/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lonza Ltd.

Address: Lonzastrasse, CH-3930 Visp, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Marine-phytoplankton-based chemicals for use in 
dietary and nutritional supplements.

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional 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)

U.S.A., 12/11/2018, No. 88190611 ארה"ב, 12/11/2018, מספר 88190611

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 127230/06/2019



Trade Mark No. 311997 מספר סימן

Application Date 07/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439976 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Chinese characters of "GUI 
MA", and the device of a horse head; the Chinese 
characters have no special meaning.

 Owners

Name: SHANDONG SHENGHAI RUBBER CO., LTD.

Address: Zhouzhuang Village,Dawang Town,Guangrao 
County, Dongying City, 257335 Shandong Province, 
People's Republic of China

(China LIMITED COMPANY   )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Treads for retreading tyres; tyres, solid, for vehicle 
wheels; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycle tyres; tyres for vehicle 
wheels; bicycle tyres; repair outfits for inner tubes; 
automobile tyres; inner tubes for pneumatic tyres; 
pneumatic tyres.

כ"ז סיון תשע"ט - 127330/06/2019



Trade Mark No. 311998 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439991 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Akebia Therapeutics, Inc.

Address: 245 First Street, Suite 1100, Cambridge MA 
02142, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of anemia; pharmaceuticals for the 
treatment of anemia.

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

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

U.S.A., 07/06/2018, No. 87952868 ארה"ב, 07/06/2018, מספר 87952868

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 127430/06/2019



Trade Mark No. 311999 מספר סימן

Application Date 09/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1439993 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Healthcare GmbH

Address: Henkestraße 127, 91052 Erlangen, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research in 
the field of digital health innovation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/04/2018, No. 017885825 האיחוד האירופי, 09/04/2018, מספר 017885825

Class: 42 סוג: 42

כ"ז סיון תשע"ט - 127530/06/2019



Trade Mark No. 312000 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Akebia Therapeutics, Inc.

Address: 245 First Street, Suite 1100, Cambridge MA 
02142, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of anemia; pharmaceuticals for the 
treatment of anemia.

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

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

U.S.A., 07/06/2018, No. 87952879 ארה"ב, 07/06/2018, מספר 87952879

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 127630/06/2019



Trade Mark No. 312001 מספר סימן

Application Date 09/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440036 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Brochures, newsletters, and pamphlets relating to 
medical issues, procedures, disease symptoms, 
patient support and community building.

Class: 44 סוג: 44

Providing information about disease symptoms and 
medical experiences for patient support and 
community via an interactive patient and caregiver 
web site; providing medical information via a web 
site; providing 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)

U.S.A., 09/01/2018, No. 87748971 ארה"ב, 09/01/2018, מספר 87748971

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 127730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "MPN HEROES" 
with a grotesque figure of a man underneath all 
encompassed by an incomplete circle.

 Owners

Name: Incyte Holdings Corporation

Address: 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington DE 19803, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

כ"ז סיון תשע"ט - 127830/06/2019



Trade Mark No. 312003 מספר סימן

Application Date 21/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440053 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, white and gold.

 Owners

Name: Ibrahim Fernandez

Address: 39 Donnington Road, Harrow HA3 0NB, United 
Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; soft drinks; energy drinks; non-alcoholic 
beverages.

כ"ז סיון תשע"ט - 127930/06/2019



Trade Mark No. 312004 מספר סימן

Application Date 16/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440055 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "IMPALA COSMETICS" EOOD

Address: "17th January" Str. No. 53, BG-8800 Sliven, 
Bulgaria

(R. BULGARIA SOLE OWNER LIMITED LIABILITY 
COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetic creams; lotions for 
cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; 
beauty masks; make-up; make-up preparations; 
pomades for cosmetic purposes; make-up powder; 
cream foundation; creamy rouge; liquid rouge; blush 
pencils; cotton swabs for cosmetic purposes; make-
up removing preparations; tissues impregnated with 
make-up removing preparations; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for eyelashes; mascara; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; lipsticks; lip 
liners; lip glosses; false nails; nail art stickers; nail 
care preparations; nail varnish; nail conditioners; nail 
varnish removers; eye shadows; eye pencils.

כ"ז סיון תשע"ט - 128030/06/2019



Trade Mark No. 312006 מספר סימן

Application Date 09/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440077 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SFERA JOVEN, S.A.

Address: Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז סיון תשע"ט - 128130/06/2019



Trade Mark No. 312009 מספר סימן

Application Date 07/06/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440100 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the expression "QB 24".

 Owners

Name: TEDDY S.P.A.

Address: Via Coriano, 58, Gros Rimini Blocco, 97, 
RIMINI, Italy

(Italy Italian joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; purses; change purses; wallets; suitcases; 
backpacks; trunks; beauty cases; folding briefcases; 
umbrellas; handbags; key cases in leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; belts; scarves; hats; shoes; boots; sandals; 
slippers.

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

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

Italy, 27/12/2017, No. 302017000149899 איטליה, 27/12/2017, מספר 302017000149899

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז סיון תשע"ט - 128230/06/2019



Trade Mark No. 312014 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440219 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilever Plc

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

(UK Public Limited Company UK)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream; water ices; frozen 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)

United Kingdom, 21/05/2018, No. UK00003312176 UK00003312176 ממלכה מאוחדת, 21/05/2018, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ז סיון תשע"ט - 128330/06/2019



Trade Mark No. 312015 מספר סימן

Application Date 01/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NONINO DISTILLATORI S.R.L.

Address: Via Aquileia, 104 - Frazione Percoto, I-33050 
PAVIA DI UDINE (Udine), Italy

(Italy LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Grappa; spirits [beverages]; alcoholic beverages; 
wines.

כ"ז סיון תשע"ט - 128430/06/2019



Trade Mark No. 312019 מספר סימן

Application Date 21/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440261 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omya AG

Address: Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Calcium carbonate for use in bakery products.

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

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

European Union, 22/05/2018, No. 017903972 האיחוד האירופי, 22/05/2018, מספר 017903972

Class: 1 סוג: 1

כ"ז סיון תשע"ט - 128530/06/2019



Trade Mark No. 312020 מספר סימן

Application Date 14/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440272 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: URO-1, INC.

Address: 391 Technology Way, Ste. 168, Winston-Salem 
NC 27101, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical instruments, namely, catheters, 
introducers, stents, needles, scopes, and access 
sheaths made from shape-memory polymers.

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

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

U.S.A., 14/05/2018, No. 87919378 ארה"ב, 14/05/2018, מספר 87919378

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 128630/06/2019



Trade Mark No. 312021 מספר סימן

Application Date 20/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440273 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SM Group Holdings Corporation

Address: 41 Madison Avenue, 31st Floor, New York City 
NY 10010, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Holding company services, namely, providing 
business management and business administration 
services for subsidiaries and affiliates in the paper 
and paper packaging industry.

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

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

U.S.A., 23/05/2018, No. 87933723 ארה"ב, 23/05/2018, מספר 87933723

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 128730/06/2019



Trade Mark No. 312023 מספר סימן

Application Date 10/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440287 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue, red, green and black.

 Owners

Name: RK GROWERS SRL

Address: Corso Italia, 56, I-12037 SALUZZO (CN), Italy

(Italy LIMITED LIABILITY COMPANY )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; fresh fruits 
and vegetables; seeds; natural plants and flowers; 
apples; malt.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/08/2018, No. 302018000026861 איטליה, 03/08/2018, מספר 302018000026861

Class: 31 סוג: 31

כ"ז סיון תשע"ט - 128830/06/2019



Trade Mark No. 312024 מספר סימן

Application Date 05/12/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 0833054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE 
DELLA VITE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Address: Località Castelgiocondo, I-53024 
MONTALCINO (SI), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines.

כ"ז סיון תשע"ט - 128930/06/2019



Trade Mark No. 312025 מספר סימן

Application Date 14/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1073949 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Address: Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Germany

(limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pencil cases (writing cases), in particular school pen 
cases and pencil pouch wraps and pencil pouches 
(pencil bags); school pen cases (writing cases); pen 
cases (writing cases); writing cases (school articles).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made 
thereof, included in this class; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; school 
bags, satchels, backpacks; bags, included in this 
class.

כ"ז סיון תשע"ט - 129030/06/2019



Trade Mark No. 312028 מספר סימן

Application Date 04/12/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1325392 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, black, white and red.

 Owners

Name: LIMITED LIABILITY COMPANY "FRATELLI 
CONSORTIUM"

Address: Lustdorfska doroga 140 A, Odesa 65114, 
Ukraine

(Ukraine LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; digesters [liqueurs and 
spirits]; aperitifs; arak [arrack]; baijiu [Chinese 
distilled alcoholic beverage]; brandy; wine; whisky; 
anisette [liqueur]; anise [liqueur]; vodka; kirsch; perry; 
gin; cocktails; curacao; liqueurs; mead [hydromel]; 
peppermint liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based; bitters; nira [sugarcane-based 
alcoholic beverage]; distilled beverages; piquette; 
rice alcohol; rum; sake; cider; spirits [beverages]; 
alcoholic extracts; alcoholic essences; fruit extracts, 
alcoholic.

כ"ז סיון תשע"ט - 129130/06/2019



Trade Mark No. 312029 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1371858 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESPOIR CORPORATION

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry glaze; perfumes; cosmetics; lavender oil; 
false nails; beauty masks; cleaning preparations; 
shampoos; liquid bath soaps; dentifrices; non-
medicated pet shampoos.

כ"ז סיון תשע"ט - 129230/06/2019



Trade Mark No. 312030 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1388410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMOREPACIFIC CORPORATION

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry glaze; perfumes; cosmetics; lavender oil; 
false nails; beauty masks; cleaning preparations; 
shampoos; liquid bath soaps; dentifrices; non-
medicated pet shampoos.

כ"ז סיון תשע"ט - 129330/06/2019



Trade Mark No. 312031 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1391695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMOREPACIFIC CORPORATION

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry glaze; perfumes; cosmetics; lavender oil; 
false nails; beauty masks; cleaning preparations; 
shampoos; liquid bath soaps; dentifrices; non-
medicated pet shampoo.

כ"ז סיון תשע"ט - 129430/06/2019



Trade Mark No. 312032 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1391721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMOREPACIFIC CORPORATION

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Health functional foods based on cereals; processed 
cereals; malt for human consumption; confectionery; 
sugar for food; fruit flavorings, other than essential 
oils; tea; tea substitutes; green tea; lime tea; iced tea; 
tea leaves; health functional foods based on green 
tea; processed coffee; tea-based beverages; tea-
based beverages containing milk; mint-based 
sweets; peppermint sweets; candy; sweetmeats 
[candy].

כ"ז סיון תשע"ט - 129530/06/2019



Trade Mark No. 312033 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1391907 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMOREPACIFIC CORPORATION

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry glaze; perfumes; cosmetics; lavender oil; 
false nails; beauty masks; cleaning preparations; 
shampoos; liquid bath soaps; dentifrices; non-
medicated pet shampoos.

כ"ז סיון תשע"ט - 129630/06/2019



DAY 2

Trade Mark No. 312034 מספר סימן

Application Date 21/12/2018 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; laundry pre-soak, 
laundry sizing, laundry starch, fabric softener, fabric 
freshener; laundry spray; All included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; חומרי ניקוי, 
ליטוש, מירוק ותכשירי קרצוף; סבונים; השריית כביסה, מדידת 
כביסות, עמילני כביסות, מרכך בדים, מטהר ריחות לבדים; 

תרסיס לכביסה; כולם כלולים בסוג 3.

                                                                                     
              

כ"ז סיון תשע"ט - 129730/06/2019



Trade Mark No. 312035 מספר סימן

Application Date 21/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever N.V.

Address: Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Aromatherapy oils; bath salts; body creams; body 
oils; body scrubs; body washes; deodorant for 
personal use; exfoliants for the skin; foundation; hair 
care preparations; hair conditioners; make-up 
removers; non-medicated skin care preparations; 
pre-moistened cosmetic wipes; shampoos; shaving 
preparations; skin care boosters; skin cleansers; skin 
conditioners; skin creams; skin masques; skin 
moisturizers; skin scrubs; sun block preparations; sun 
lotions; and sun screen preparations; All included in 
class 3.

שמני ארומתרפיה; מלחי אמבט; קרמי גוף; שמנים לגוף; פילינג; 
שטיפת גוף; דאודורנט לשימוש אישי; חומרי קרצוף לעור; 
בסיס; תכשירי טיפוח לשיער; מרככי שיער; מסיר איפור; 

תכשירים לא רפואיים לטיפול בעור; מגבונים קוסמטיים לחים 
מראש; שמפו; תכשירי גילוח; מטפחי עור; מנקי עור; מרככי 
עור; קרמים לעור; מסכות עור; קרם לחות לעור; פילינג לעור; 
מקדמי הגנה; תחליבי הגנה; ותכשירים למקדמי הגנה; כולם 

כלולים בסוג 3.
                                                                                     
                                                                                    

                                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 129830/06/2019



Trade Mark No. 312040 מספר סימן

Application Date 23/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD.

Address: Xincheng Village, Wuxiang Town, Yinzhou 
District, Ningbo, People's Republic of China

Name: Ningbo Viga Toys Manufacturing Co., Ltd.

Address: 546 Meidisi Road, Ningbo,Zhejiang, Wuxiang 
Industrial Area,Yinzhou District, 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: 28 סוג: 28

toys; building blocks [toys]; dominoes; parlour 
games; dolls' beds; dolls' houses; toy vehicles; 
building games; jigsaw puzzles; tricycles for infants 
[toys]; rattles [playthings]; dolls' rooms; spinning tops 
[toys]; kaleidoscopes; slides [playthings]; ring games; 
rocking horses; draughts [games]; chess games; all 
included in class 28.

צעצועים; אבני בניין [צעצועים]; משחקי דומינו; משחקי טרקלין; 
מיטות בובה; בתי בובות; מכוניות צעצוע; משחקי בנייה; משחקי 
הרכבה [פאזלים]; תלת אופניים לפעוטות [צעצועים]; צעצועי 

נקישות; חדרי בובות; סביבונים [צעצועים]; קליידסקופ; מגלשים 
[צעצועים]; טבעות משחק; סוסי נדנדה [צעצועים]; דמקה 

[משחק]; משחקי שחמט; הנכללים כולם בסוג 28.                   
                  

כ"ז סיון תשע"ט - 129930/06/2019



Trade Mark No. 312043 מספר סימן

Application Date 23/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of transportation, taxi, 
travel and transport services; Application software in 
the field of transportation, taxi, travel and transport 
services; Application software for smartphones in the 
field of transportation, taxi, travel and transport 
services; downloadable applications for use with 
mobile devices in the field of transportation, taxi, 
travel and transport services; software and 
applications for mobile devices in the field of 
transportation, taxi, travel and transport services; 
software applications for mobile devices for ordering 
taxi and transportation services; all included in class 
9.

תוכנת מחשב בתחום שירותי תחבורה, מוניות, נסיעות והסעות; 
תוכנת יישום בתחום שירותי תחבורה, מוניות, נסיעות והסעות; 
תוכנת יישום עבור סמארטפונים בתחום שירותי תחבורה, 

מוניות, נסיעות והסעות; יישומים הניתנים להורדה לשימוש עם 
התקנים ניידים בתחום שירותי תחבורה, מוניות, נסיעות 

והסעות; תכנה ויישומים עבור התקנים ניידים בתחום שירותי 
תחבורה, מוניות, נסיעות והסעות; תוכנת יישום עבור התקנים 
ניידים להזמנת שירותי מוניות והסעות; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 39 סוג: 39

Taxi services; Taxi transport; Arrangement of taxi 
transport; Providing taxi booking services via mobile 
applications; travel arrangement; transportation 
services; all included in class 39.

שירותי מוניות; תחבורה במונית; ארגון תחבורה במונית; מתן 
שירותי הזמנת מוניות באמצעות יישומים ניידים; ארגון נסיעות; 
שירותי הסעות; הנכללים כולם בסוג 39.                               

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 130030/06/2019



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 Ha'Tsfira Street, Holon, 5832046, Israel

שם: יפה דגן, עו"ד

כתובת : רח' הצפירה 9, חולון, 5832046, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 130130/06/2019



VENUE

Trade Mark No. 312044 מספר סימן

Application Date 23/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; sports cars; coach vans; trucks; motor 
buses; electric vehicles; SUV (sport utility vehicles) 
automobiles; sports utility vehicles; parts and 
accessories for automobiles; all included in Class 12.

כלי רכב; מכוניות ספורט; טנדרים מסחריים; משאיות; 
אוטובוסים ממונעים; רכבים חשמליים; רכבי אס.יו.וי (רכבי 

שירות ספורט); רכבי שירות ספורט; חלקים ואביזרים לכלי רכב; 
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)

Republic of Korea, 05/12/2018, No. 40-2018-
0170686

דרום קוריאה, 05/12/2018, מספר 40-2018-0170686

Class: 12 סוג: 12

כ"ז סיון תשע"ט - 130230/06/2019



Trade Mark No. 312064 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: cheetah delivery l.t.d שם: צ'יטה שליחויות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : כנפי נשרים 5, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage and logistics of 
goods; all included in class 39.

משלוחים, אריזה אחסנה ולוגיסטיקה של סחורות; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                     

כ"ז סיון תשע"ט - 130330/06/2019



Trade Mark No. 312066 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Diapers, sanitary pads, disposable pants; all for 
incontinence conditions.

חיתולים, תחבושות סניטריות, תחתונים חד פעמיים; כולם 
למצבים של אי-התאפקות.     

כ"ז סיון תשע"ט - 130430/06/2019



Trade Mark No. 312067 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: WEIGAO GROUP CO., LTD.

Address: No.18 Xing Shan Street, Torch Hi-Tech Science 
Park, WeiHai City, ShanDong Province, People's 
Republic of China

PRC 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: 10 סוג: 10

Appliances for washing body cavities; Knives for 
surgical purposes; Medical apparatus and 
instruments for surgery; Needles for medical 
purposes; Sterile sheets, surgical; Suture materials; 
Thread, surgical; Catgut; Suture needles; hemostasis 
stitch instrument; all included in class 10.

מתקנים לשטיפת חלל הגוף; סכינים למטרות כירורגיות; ציוד 
רפואי וכלים רפואיים עבור כירורגיה; מחטים למטרות רפואיות; 
סדינים מעוקרים, כירורגיה; חומרי תפירה; פתיל כירורגי; מיתר 
תפירה; מחטי איחוי; כלי תפירה עבור המוסטאסיס; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                                                 

                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 130530/06/2019



Trade Mark No. 312068 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNDERDOG K.L.V DIZENGOF LTD שם: אנדרדוג כ.ל.ב דיזינגוף בע"מ

Address: Dizengoff 64, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : רח' דיזינגוף, תל אביב, 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: 35 סוג: 35

selling product for animals, animals food, equipment 
for animals; all included in class 35.

מכירת מוצרים לבע"ח, מזון לבע"ח ציוד לבע"ח ומשחקים 
לבע"ח; הנכללים כולם בסוג 35.                           

Class: 43 סוג: 43

Coffee shops and restaurants included in class 43. בתי קפה ומסעדות הכלולים בסוג 43.                                   
  

Class: 44 סוג: 44

Veterinary services; beauty care for animals; all 
included in class 44.

שירותים וטרינריים; טיפולי יופי לבעלי חיים;  הנכללים כולם 
בסוג 44.             

כ"ז סיון תשע"ט - 130630/06/2019



TropoVet

Trade Mark No. 312072 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1456197 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: ESTAR TECHNOLOGIES LTD שם: אסתר טכנולוגיות בע"מ

Address: 15 Hamerkava Street, Holon, 5885111, Israel כתובת : המרכבה 15, חולון, 5885111, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 10 סוג: 10

Medical and veterinary apparatus for use in the 
separation of blood components; all included in class 
10.

מכשור רפואי ווטרינרי לשימוש בהפרדה של מרכיבי הדם; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                

כ"ז סיון תשע"ט - 130730/06/2019



Trade Mark No. 312074 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPEED FRANCE S.A.S

Address: 53 rue de Chavanne, Parc d'activite d'Arnas, 
ARNAS, 69400, 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: 17 סוג: 17

Threads of polyamide for tanker ropes, for laying and 
drawing of electric and communication cables 
through underground ducts; elastic threads for non-
textile use; plastic threads, rubber threads not for 
textile use; plastic threads for non-textile use, namely 
cutting threads for brushcutters.

חוטי פוליאמיד עבור חבלי מכלית, עבור הנחה ומשיכה של כבלי 
חשמל ותקשורת דרך צינורות תת קרקעיים; חוטים אלסטיים 

עבור שימוש שאינו בטקסטיל; חוטי פלסטיק, חוטי גומי לשימוש 
שאינו בטקסטיל; חוטי פלסטיק לשימוש שאינו בטקסטיל, 

דהיינו, חיתוך חוטים לחרמשים.                                          
                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 130830/06/2019



Trade Mark No. 312078 מספר סימן

Application Date 24/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: JIANGXI REEMOON TECHNOLOGY 
HOLDINGS CO., LTD.

Address: CHENGXIN AVENUE, INDUSTRIAL PARK, 
XINFENG COUNTY, GANZHOU CITY, JIANGXI 
PROVINCE, 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: 7 סוג: 7

Wrapping machines; Separators for chemical 
processing; Wax-polishing machines, electric, for 
household purposes; Sorting machines for industry; 
Wax-polishing machines, electric, for industrial 
purposes; Hoisters [machines]; Cotton driers; Fruit 
washing machines; Washing apparatus; Driers used 
for tea manufacturing industry; Machines and 
apparatus for wax-polishing, electric; Seed cleaning 
machines; Rice grain sorting machines; Sifting 
installations; Labelers [machines]; Bagging 
machines; Graders; all included in class 7.

מכונות אריזה; מפרידים לעיבוד כימי; מכונות ליטוש שעווה, 
חשמליות, לשימוש ביתי; מכונות מיון לתעשייה; מכונות ליטוש 
שעווה, חשמליות, למטרות תעשייתיות; כננות הרמה [מכונות]; 

מייבשי כותנה; מכונות לשטיפת פירות; מכשירי שטיפה; 
מייבשים המשמשים בתעשיית יצור תה; מכונות ומכשירים 
לליטוש שעווה, חשמליים; מכונות לניקוי זרעים; מכונות למיון 
זרעי אורז; התקני סינון; מתייגים [מכונות]; מכונות אריזה; 

מפלסות; הנכללים כולם בסוג 7.                                         
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Trade Mark No. 312084 מספר סימן

Application Date 20/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1142194 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 272701  272701 תיק/ים

 Owners

Name: PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED

Address: Ebene Junction, Rue de la Democratie, Ebene, 
Mauritius

(Mauritius a limited liability company established under 
the laws of Mauritius)

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; 
liquid and soluble energy drinks (not for medical 
purposes); energy shots; energy drinks enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients (not for medical 
purposes); isotonic beverages; liquid and soluble 
sports drinks (not for medical purposes); powders, 
syrups, concentrate and essences for making non-
alcoholic beverages.
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SEISEI

Trade Mark No. 312088 מספר סימן

Application Date 25/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: doron eyal שם: דורון אייל

Address: Hashmonaim 100, Tal Aviv, 67133, Israel כתובת : החשמונאים 100, תל אביב-יפו, 67133, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Salomon Lipschitz & Co

Address: 3 Hatsfira St., Jerusalem, 9310213, Israel

שם: י.סלומון ליפשיץ ושות'

כתובת : רח' הצפירה 8, ירושלים, 9310213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Developing and conducting courses via workshops, 
classes, schools, for developing creative worldview, 
creative thinking, original problem solving, developing 
curiosity, the ability to produce new ideas in changing 
work environments, all  among children, adolescence 
and adults; publication of periodicals and books in 
developing creative worldview, creative thinking, 
original problem solving, developing curiosity, the 
ability to produce new ideas in changing work 
environments.

פיתוח והעברת קורסים במסגרת סדנאות, חוגים, בתי ספר, 
שיעורים וקייטנות לפיתוח השקפת עולם יצירתית, חשיבה 
יצירתית, יכולת לפתור בעיות באופן מקורי, פיתוח סקרנות, 

היכולת להפיק רעיונות חדשים בסביבות עבודה משתנות, הכל 
בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים; הוצאה לאור של כתבי עת 

וספרים בנושא השקפת עולם יצירתית, חשיבה יצירתית, יכולת 
לפתור בעיות באופן מקורי, פיתוח סקרנות, היכולת להפיק 

רעיונות חדשים בסביבות עבודה משתנות.                             
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Trade Mark No. 312089 מספר סימן

Application Date 25/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: doron eyal שם: דורון אייל

Address: Hashmonaim 100, Tal Aviv, 67133, Israel כתובת : החשמונאים 100, תל אביב-יפו, 67133, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Salomon Lipschitz & Co

Address: 3 Hatsfira St., Jerusalem, 9310213, Israel

שם: י.סלומון ליפשיץ ושות'

כתובת : רח' הצפירה 8, ירושלים, 9310213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Developing and conducting courses via workshops, 
classes, schools, for developing creative worldview, 
creative thinking, original problem solving, developing 
curiosity, the ability to produce new ideas in changing 
work environments, all  among children, adolescence 
and adults; publication of periodicals and books in 
developing creative worldview, creative thinking, 
original problem solving, developing curiosity, the 
ability to produce new ideas in changing work 
environments.

פיתוח והעברת קורסים במסגרת סדנאות, חוגים, בתי ספר, 
שיעורים וקייטנות לפיתוח השקפת עולם יצירתית, חשיבה 
יצירתית, יכולת לפתור בעיות באופן מקורי, פיתוח סקרנות, 

היכולת להפיק רעיונות חדשים בסביבות עבודה משתנות, הכל 
בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים; הוצאה לאור של כתבי עת 

וספרים בנושא השקפת עולם יצירתית, חשיבה יצירתית, יכולת 
לפתור בעיות באופן מקורי, פיתוח סקרנות, היכולת להפיק 

רעיונות חדשים בסביבות עבודה משתנות.                             
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Trade Mark No. 312090 מספר סימן

Application Date 25/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: doron eyal שם: דורון אייל

Address: Hashmonaim 100, Tal Aviv, 67133, Israel כתובת : החשמונאים 100, תל אביב-יפו, 67133, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Salomon Lipschitz & Co

Address: 3 Hatsfira St., Jerusalem, 9310213, Israel

שם: י.סלומון ליפשיץ ושות'

כתובת : רח' הצפירה 8, ירושלים, 9310213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Developing and conducting courses via workshops, 
classes, schools, for developing creative worldview, 
creative thinking, original problem solving, developing 
curiosity, the ability to produce new ideas in changing 
work environments, all  among children, adolescence 
and adults; publication of periodicals and books in 
developing creative worldview, creative thinking, 
original problem solving, developing curiosity, the 
ability to produce new ideas in changing work 
environments.

פיתוח והעברת קורסים במסגרת סדנאות, חוגים, בתי ספר, 
שיעורים וקייטנות לפיתוח השקפת עולם יצירתית, חשיבה 
יצירתית, יכולת לפתור בעיות באופן מקורי, פיתוח סקרנות, 

היכולת להפיק רעיונות חדשים בסביבות עבודה משתנות, הכל 
בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים; הוצאה לאור של כתבי עת 

וספרים בנושא השקפת עולם יצירתית, חשיבה יצירתית, יכולת 
לפתור בעיות באופן מקורי, פיתוח סקרנות, היכולת להפיק 

רעיונות חדשים בסביבות עבודה משתנות.                             
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REGENT

Trade Mark No. 312099 מספר סימן

Application Date 26/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Regent Hospitality Worldwide, Inc.

Address: Ugland House, P.O.B. 309, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Hotel management services for others; hotel 
franchising services; business advisory and 
consultancy services relating to hotel management, 
operations, and franchising; business management 
of hotels and other lodging; hotel and real estate 
marketing services; operation of customer loyalty and 
incentive programs; promotional services in the 
nature of customer loyalty and incentive programs.

שירותי ניהול מלון לאחרים; שירותי זיכיונות למלון; שירותי ייעוץ 
עסקי וייעוץ הנוגעים לניהול מלון, פעולות, וזכיינות; ניהול עסקי 
של בתי מלון ובתי לינה אחרים; שירותי שיווק למלון ונדל"ן; 
תפעול של תוכניות נאמנות לקוח ותמריצים; שירותי קידום 

מכירות בצורה של תוכניות נאמנות לקוח ותמריצים.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, developing, leasing, 
management, rental, and brokerage of apartments, 
condominiums, timeshare properties, residential 
properties, vacation properties, and facilities and 
amenities relating thereto; real estate time share 
exchange services.

שירותי נדל"ן, דהיינו, פיתוח, חכירה, ניהול, השכרה, ותיווך של 
דירות, בתים משותפים, נכסי בעלות משותפת (טיים שר), 

נכסים למגורים, נכסים לחופשה, ומתקנים ושירותים הקשורים 
בהם; שירותי החלפת נדל"ן בעלות משותפת (טיים שר).          
                                                                                    

                              

Class: 43 סוג: 43

Hotel, lodging, and temporary accommodation 
services; hotel, lodging, and temporary 
accommodation information services; hotel, lodging, 
and temporary accommodation reservation services; 
restaurant, bar, cocktail lounge, cafe, coffee shop, 
and snack bar services; catering services for the 
provision of food and drink; restaurant reservation 
services; provision of conference, meeting, event, 
convention, and exhibition facilities; rental of chairs, 
tables, table linen and glassware.

שירותי מלון, בתי לינה, ודיור זמני; שירותי מידע למלון, בתי 
לינה, ודיור זמני; שירותי הזמנות למלון, בתי לינה, ודיור זמני; 
שירותי מסעדה, בר, טרקלין קוקטיילים, בית קפה, חנות קפה, 
ובר חטיפים; שירותי קייטרינג לאספקת מזון ושתייה; שירותי 
הזמנת מסעדות; אספקת מתקנים לוועידה, פגישות, אירוע, 

כנס, ותערוכה; השכרה של כיסאות, שולחנות, מפות שולחן וכלי 
זכוכית.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 131430/06/2019



Trade Mark No. 312100 מספר סימן

Application Date 26/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for creating and managing social media 
profiles and user accounts; Computer software for 
social networking and interacting with online 
communities; Computer software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
visual content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings; Computer software for 
modifying and enabling transmission of images, 
audio, audio visual and video content and data; 
messaging software; downloadable computer 
software for viewing and interacting with a feed of 
images, audio, audio-visual and video content and 
associated text and data. All included in class 9.

תוכנה ליצירה וניהול של פרופילי מדיה חברתית וחשבונות 
משתמשים; תוכנת מחשב עבור רשת חברתית אינטראקציה 
עם קהילות מקוונות; תוכנת מחשב לשינוי תמונות, תמונות 

ושמע, וידאו ותוכן אודיו-ויזואלי עם מסנני צילום ואפקטי מציאות 
מוגדלים, כלומר גרפיקה, אנימציות, טקסט, רישומים; תוכנת 
מחשב לשינוי ושימוש בתמסורת של תמונות, שמע, שמע 
ויזואלי ותוכן וידאו ונתונים; תוכנה לעברת הודעות; תוכנת 
מחשב להורדה לצפייה ואינטראקציה עם הזנה של תמונות, 
אודיו, אודיו ויזואלי ותוכן וידאו, טקסט ונתונים קשורים. 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: yellow, orange, red, pink, blue, purple

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, כתום, אדום, ורוד, כחול וסגול 
הנראים בסימן.

 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, 5126015, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 
5126015, ישראל

Class: 42 סוג: 42

computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or webpages 
featuring user-defined or specified information, 
including, audio, video, images, text, content, and 
data; computer services, namely, curating online 
user-defined content and advertisements and 
creating social media feeds; providing temporary use 
of non-downloadable software for social networking 
and creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, images, text, content, and data; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, audio-
visual and video content and associated text and 
data; providing temporary use of non-downloadable 
software for electronic messaging; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
viewing and interacting with a feed of electronic 
media, namely, images, audio-visual and video 
content, live streaming video, commentary; 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 software for streaming 
multimedia entertainment content; providing 
temporary use of non-downloadable software  for 
creating and maintaining an online presence for 
individuals, groups, companies, and brands. All 
included in class 42.

שירותי מחשב באופי של פרופילים אישיים וקבוצתיים מותאמים 
אישית או דפי אינטרנט הכוללים מידע המוגדר על ידי 

המשתמש או מידע מסוים, כולל, אודיו, וידאו, תמונות, טקסט, 
תוכן ונתונים; שירותי מחשב, דהיינו, איסוף תכנים ופרסומות 
המוגדרים על ידי המשתמש באינטרנט ויצירת הזנות מדיה 
חברתית; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה 
לרשתות חברתיות ויצירת קהילה וירטואלית, והעברת אודיו, 
וידאו, תמונות, טקסט, תוכן ונתונים; מתן שימוש זמני בתוכנה 
שאינה ניתנת להורדה לצורך העלאה, הורדה, העברה לארכיון, 

הפעלה ושידור של תמונות, תוכן אודיו-ויזואלי ותוכן וידאו 
וטקסט ונתונים קשורים; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 

להורדה עבור הודעות אלקטרוניות; מתן שימוש זמני של 
תוכנות שאינן להורדה לצפייה אינטראקציה עם הזנה של מדיה 
אלקטרונית, כלומר, תמונות, אודיו ווידאו ותוכן וידאו, שידור 
וידאו חי, פרשנות; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן 

ניתנות להורדה למציאת בעלי תוכן ובעלי אתרים ברשת התוכן, 
ולהרשמה לתוכן; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 

להורדה לצורך הזרמת תוכן בידור מולטימדיה; תוך שימוש זמני 
בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לצורך יצירת ושמירה על נוכחות 
מקוונת ליחידים, לקבוצות, לחברות ולמותגים. הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         
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Trade Mark No. 312111 מספר סימן

Application Date 27/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

Trade Mark No. 312113 מספר סימן

Application Date 27/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

candied nuts; cocoa butter for food; cheese; coconut 
fillings; dairy cream products; crystallized fruits; 
frosted fruits;  dates and fillings made from dates; 
fillings made from fruit;  fruit based snack food;  
ground almonds;  milk beverages; milk shakes;  
prepared nuts including peanuts; potato chips; potato 
crisps; raisins  ; all included in class 29.

אגוזים מסוכרים; חמאת קקאו למזון;  גבינה; מילויי קוקוס; 
מוצרי שמנת מתוקה ; פירות מסוכרים;  פירות מצופי סוכר; 
תמרים ומילויים העשויים מתמרים; מילויים העשויים מפירות; 
חטיפים המבוססים על פירות; שקדים טחונים; משקאות חלב;  
מילקשייק;  אגוזים, שקדים ובוטנים המוכנים למאכל ; חטיפי 

תפוחי אדמה; טוגנים;  צימוקים;  הנכללים כולם בסוג 29.         
                                                          

Class: 30 סוג: 30

almond paste; almond confectionary; biscuits and 
cookies; bread and bread rolls; buns; breadcrumbs; 
cake powder; cake dough and cake batter; cake 
frosting and icing; cakes, including petits fours; cereal 
products including cereal bars, high protein cereal 
bars and cereal based snack food; chocolate 
decorations for cakes; chocolate; chocolate based 
products; chocolate beverages with milk; chocolate 
mousses; chocolate based beverages; chocolate 
coated nuts; cocoa;  cocoa beverages with milk; 
cocoa based beverages; coffee; coffee flavorings; 
coffee beverages with milk; coffee based beverages; 
dessert mousses used in confectionery; ice cream 
and powders for making ice cream; frozen yoghurt; 
pasta including spaghetti, macaroni, noodles; pastry 
macaroons; marzipan fillings; puddings; quiches; 
pies; tarts; petit beurre biscuits; pralines – filled and 
plain; pastries and confectionery; flour and 
preparations made from cereals; confectionery 
containing dessert mousses; pastry filled with cheese 
and other fillings; pizzas; cookies made with butter, 
cheese and fruit fillings; assorted baked desserts; 
chocolate spread with other ingredients including 
nuts, and almonds; flavorings for cakes and 
beverages;  all included in class 30.

 ממרח שקדים;  מגדניית שקדים; עוגיות וביסקוויטים; לחם 
ולחמניות; לחמניות; פירורי לחם; אבקה להכנת עוגה; בצק 
עוגה ובלילת עוגה;  זיגוג עוגה; עוגות, הכוללות פטיפורים 
;מוצרי דגנים הכוללים חטיפי בריאות, חטיפי דגנים וחטיפי 

בריאות בעלי ערך חלבון גבוה; קישוטי שוקולד לעוגות; שוקולד; 
מוצרים מבוססי שוקולד; משקאות שוקולד עם חלב; מוס 

שוקולד; משקאות מבוססי שוקולד ;אגוזים מצופי שוקולד; קקאו; 
משקאות קקאו עם חלב; משקאות מבוססי קקאו; קפה; חומר 
טעם קפה; משקאות קפה עם חלב; משקאות מבוססי קפה; 
קינוחי מוס; גלידה ואבקות להכנת גלידה; פרוזן יוגורט; פסטה 
הכוללת ספגטי, מקרוני, נודלס; מקרונים העשויים בצק; מילויי 
מרציפן; פודינג, מעדני חלב; קישים, פשטידות; פאי ; טורטים 
;עוגיות פתי בר ; פרלינים עם וללא מילוי; מאפים ומגדניות; 

קמח ותכשירים העשויים מדגנים; מגדניות המכילות קינוחי מוס; 
מאפי בצק ממולאים בגבינה ומילויים שונים; פיצות; עוגיות 

ממולאות בחמאה, גבינה ופירות שונים; קינוחים אפויים שונים; 
ממרח שוקולד עם מרכיבים נוספים כוללים אגוזים ושקדים; 

חומרי טעם לעוגות משקאות; 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; 
non-alcoholic beverages including non-alcoholic cider 
and non-alcoholic aperitifs and cocktails; fruit juices 
and non-alcoholic nectars; lemonades; sweetened 
and unsweetened beverages; all included in class 32 

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות; משקאות ללא אלכוהול הכוללים סיידר, 

אפרטיפים וקוקטיילים ללא אלכוהול; מיצי פירות ונקטרים ללא 
אלכוהול; לימונדה; משקאות ממותקים ושאינם ממותקים; 

הנכללים כולם בסוג 32.                                                     
                                                                                    

                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 131830/06/2019



Ownersבעלים

Name: A1C FOODS LTD שם: איי 1סי פודס בע"מ

Address: 3 Hayezira, Ramat Gan, 5252141, Israel כתובת : היצירה 3, רמת גן, 5252141, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 669, רעננה, 43350, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 131930/06/2019



Trade Mark No. 312115 מספר סימן

Application Date 27/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hanwha Q CELLS ＆ Advanced Materials 
Corporation

Address: 79-20, Geumhoangol-gil, Bugang-myeon, 
Sejong-si, Republic of Korea

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: 9 סוג: 9

photovoltaic modules; rectifier modules; photovoltaic 
cells and modules; inverted rectifiers as parts of solar 
systems, solar thermal equipment, as well as of 
photovoltaic conversion apparatus and systems; all 
included in class 9.

מודולים פוטווולטאים; מודולים של מיישרי זרם; תאים ומודולים 
פוטווולטאים; מיישרי זרם (מתקן אלקטרוני הממיר את זרם 

החילופין לזרם ישר) כחלקים מערכות סולאריות, ציוד 
תרמו-סולארי, וכן התקנים ומערכות להמרה פוטווולטאית; 

הנכללים כולם בסוג 9.   

כ"ז סיון תשע"ט - 132030/06/2019



Trade Mark No. 312118 מספר סימן

Application Date 27/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hanwha Q CELLS ＆ Advanced Materials 
Corporation

Address: 79-20, Geumhoangol-gil, Bugang-myeon, 
Sejong-si, Republic of Korea

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: 42 סוג: 42

             Scientific and industrial research in the field 
of photovoltaic and solar panels; technical 
development of photovoltaic components, devices 
and    systems; technical development of 
components, devices and systems for solar panels; 
computer programming, as far as controlling, 
regulation and/or monitoring of solar-thermal and/or 
photovoltaic solar equipment is concerned; all 
included in class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי בתחומי הפאנלים הסולאריים 
והפוטווולטאיים; פיתוח טכני של רכיבים, מכשירים ומערכות 
פוטווולטאים; פיתוח טכני של רכיבים, מכשירים ומערכות 

פאנלים סולאריים; תכנות מחשבים, לשליטה, בקרה ו/או ניטור 
של ציוד תרמו-סולארי ו/או פוטווולטאי סולארי; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 132130/06/2019



Trade Mark No. 312125 מספר סימן

Application Date 27/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

paper; Toilet paper; Handbooks [manuals]; Printed 
publications; Garbage bags of paper or of plastics; 
Stationery; Stamps [seals]; Writing instruments; 
Printing sets, portable [office requisites]; Teaching 
materials [except apparatus]; Food-wrapping paper; 
wrapping paper; Packaging bags of paper; 
Packaging boxes of cardboard; Packaging boxes of 
paper; Packing cardboard; Cardboard cake boxes; 
towels of paper; steel pens; all included in class 16

נייר; נייר טואלט; ספרי לימוד [מדריכים]; פרסומים מודפסים; 
שקיות אשפה מנייר או מפלסטיק; נייר מכתבים; חותמות 

[חותמות]; כלי כתיבה; ערכות הדפסה, ניידות [דרישות משרד]; 
חומרי לימוד [למעט מיכשור]; נייר עטיפה לאוכל; נייר עטיפה; 
שקיות אריזה מנייר; קופסאות לאריזות מקרטון; קופסאות 

אריזה מנייר; קרטון לאריזה; קופסאות קרטון לעוגות; מגבות 
נייר; עטים מפלדה; הנכללים כולם בסוג 16                           
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Tableware, other than knives, forks and spoons; Tea 
services [tableware]; Watering devices; brushes; 
Toothbrushes; Cosmetic utensils; Vacuum bottles; 
works of art of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; Glasses [receptacles]; Glass 
bowls; Saucers; Teapots; tea infusers; Tea balls; Tea 
strainers; tea bag rests; Coffee services [tableware]; 
liqueur sets; beer mugs; bottle openers, electric and 
non-electric; decanter tags; cocktail shakers; cocktail 
stirrers; all included in class 21

כלי שולחן, למעט סכינים, מזלגות וכפות; שירותי תה [כלי 
שולחן]; מכונות שתייה; מברשות; מברשות שיניים; כלים 
קוסמטיים; תרמוסים; יצירות אמנות של חרסינה, קרמיקה, 

חרס, טרה-קוטה או זכוכית; זכוכית [תחתיות]; קערות זכוכית; 
צלוחיות; קומקומים; מסננות תה; כדורי תה; בוחשנים; תחתית 
לשקית תה; מערכות קפה [כלי שולחן]; ערכות ליקר; ספלי 
בירה; פותחני בקבוקים, חשמליים ולא חשמליים; תגים 

לדקנטר; שייקר לקוקטיילים; בוחשני קוקטיילים; הנכללים כולם 
בסוג 21                                                                         
                                                                              

Class: 29 סוג: 29

Milk shakes; Milk beverages, milk predominating; 
Cream [dairy products]; Milk products; Crystallized 
fruits; Fruits, canned; Condensed milk; Edible birds' 
nests; Nuts, prepared; Dried edible mushrooms; 
Lactic acid drinks; Fruit-based snack food; fruit chips; 
frozen fruits; fruit salads; fruit preserved in alcohol; 
fruit, stewed; compotes; fruit, preserved; 
arrangements of processed fruit; Arrangements of cut 
fruit; all included in class 29

מילקשייק; משקאות חלב המבוססים בעיקר על חלב; שמנת 
[מוצרי חלב]; מוצרי חלב; פירות מסוכרים; פירות, משומרים; 
חלב משומר; קן ציפורים אכילים; אגוזים, מוכנים; פטריות 
מיובשות לאכילה; משקאות חלב חמוצים; חטיפים מבוססי 
פירות; שבבי פירות; פירות קפואים; סלטי פירות; פירות 

משומרים באלכוהול; פירות, מאודים; לפתן; פירות משומרים; 
סידורי פירות מעובדים; סידורי פירות חתוכים; הנכללים כולם 
בסוג 29                                                                         

                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 132230/06/2019



 Owners

Name: Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.

Address: 2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREE, HUAQIAO CITY,, NANSHAN 
DISTRICT,  SHENZHEN, 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

Class: 30 סוג: 30

Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; 
Tea; Tea-based beverages; Sugar; Sweetmeats 
[candy]; Chocolate; Honey; Bread; Pastries; Cereal-
based snack food; Pizzas; Cereal preparations; Cake 
dough; Ice cream; Ice for refreshment; Sorbets [ices]; 
Edible ices; coffee beverages with milk; Iced tea; 
chamomile-based beverages; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; Coffee; Edible fruit ices; all 
included in class 30

משקאות מבוססי קפה; משקאות מבוססי קקאו; תה; משקאות 
מבוססי תה; סוכר; מתוקים [ממתק]; שוקולד; דבש; לחם; 
מאפים; חטיפים מבוססי דגנים; פיצה; מטעמי דגנים; בצק 
עוגות; גלידה; קרחונים לרענון; סורבה [גלידה]; קרח אכיל; 
משקאות קפה עם חלב; תה קר; משקאות מבוססי-קמומיל; 
פרחים או עלים לשימוש כתחליף תה; קפה; גלידת פירות 

קפואים; נכללים כולם בסוג 30                                           
                                                                                    

                                                              

Class: 31 סוג: 31

Grapes, fresh; oranges, fresh; lemons, fresh; berries, 
fresh; nuts [fruits]; citrus fruit, fresh; Trees; Grains 
[cereals]; Plants; Live animals; Fresh cherries; 
Vegetables, fresh; Plant seeds; Animal foodstuffs; 
Malt for brewing and distilling; Fruit, fresh; fruit 
residue [marc]; arrangements of fresh fruit; all 
included in class 31

ענבים, טרי; תפוזים, טרי;  לימונים, טרי; פירות יער, טרי; 
אגוזים [פירות]; פירות הדר, טרי; עצים; דגנים [דגני בוקר]; 
צמחים; בעלי חיים; דובדבנים טריים; ירקות, טרי; זרעי 

שתילים; מוצרי מזון לבעלי חיים; מאלט לזיקוק ולבישול; פרי, 
טרי; שאריות פירות [דורכאות]; סידורי פירות טריים; הנכללים 
כולם בסוג 31                                                                 

                        

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages containing fruit juices; Fruit-
based soft drinks flavored with tea; Fruit-based 
beverages; Fruit flavoured carbonated drinks; fruit 
juices; Waters [beverages]; Lemonades; Vegetable 
juices[beverages]; Non-alcoholic beverages; Non-
alcoholic honey-based  beverages;  Preparations  for 
making beverages; soya-based beverages, other 
than milk substitutes; non-alcoholic beverages 
flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavored  with  tea;  Cider, non-alcoholic; sorbets 
[beverages]; fruit smoothies; all included in class 32

משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיץ פירות; משקאות קלים 
מבוססי טעם פירות עם תה; משקאות מבוססי פירות; משקאות 
מוגזים בטעם פירות; מיצי פירות; מים [משקאות];  לימונדה; 
מיצי ירקות [משקאות]; משקאות לא אלכוהוליים; משקאות 
מבוססי דבש לא אלכוהוליים; תכשירים להשכנת משקאות; 
משקאות מבוססי סויה,  למעט תחליפי חלב; משקאות לא 

אלכוהוליים בטעם קפה; משקאות לא אלכוהוליים בטעם תה; 
סיידר, לא אלכוהולי; סורבה [משקאות]; שייק פירות; הנכללים 
כולם בסוג 32                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages containing fruit; Peppermint 
liqueurs; Cocktails; Wine; Hydromel [mead]; Brandy; 
Whisky; Alcoholic beverages, except beer; Rice 
alcohol; Vodka; Baijiu [Chinese distilled alcoholic 
beverage]; Hulless barley liquor; Fruit extracts, 
alcoholic; cider; all included in class 33

משקאות אלכוהוליים המכילים פירות; ליקר מנטה; קוקטיילים; 
יין; תמד [יין דבש]; ברנדי; וויסקי;  משקאות אלכוהוליים, למעט 

בירה; אורז אלכוהולי; וודקה; ביג'ו [משקה אלכוהולי סיני 
מזוקק]; ליקר חיטת הוולאס; תמצית פירות, אלכוהולי; סיידר; 
הנכללים כולם בסוג 33                                                     

                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 132330/06/2019



Trade Mark No. 312126 מספר סימן

Application Date 27/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YAELIQ LIQUIDS LTD שם: יעליק נוזלים בע"מ

Address: Mohiliver 14, Haifa, Israel כתובת : מוהליבר 14, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Apfeldorf & Co., Adv. 

Address: P.O.B. 34046, Tel Aviv, 6134001, Israel

שם: אפלדורף ושות', עו"ד  

כתובת : ת.ד. 34046, תל אביב, 6134001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; Tobacco products;  tobacco substitutes; 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco 
substitutes; Electronic cigarettes; Liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
nicotine inhalation devices; vaporizing devices for 
tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
Electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes; cartridges (or small bottles) sold 
filled with vegetable glycerin for electronic cigarettes; 
cartridges (or small bottles) sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; 
cartridges (or small bottles) sold filled with propylene 
glycol for electronic cigarettes ;all included in class 
34.

טבק; מוצרי טבק; תחליפי טבק; תחליפי טבק שלא למטרות 
רפואיות; חומרי טעם, שאינם שמנים חיוניים, עבור תחליפי 
טבק; סיגריות אלקטרוניות; ניקוטין נוזלי לשימוש בסיגריות 
אלקטרוניות; מכשירים אלקטרוניים לשאיפת ניקוטין; מכשירי 

אידוי לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; 
סיגריות אלקטרוניות לשימוש כתחליף לסיגריות מסורתיות; 
שפופרות (ו/או בקבוקונים) הנמכרות מלאות בגליצרין צמחי 
עבור סיגריות אלקטרוניות; שפופרות (ו/או בקבוקונים) 
הנמכרות מלאות בחומרי טעם כימיים עבור סיגריות 

אלקטרוניות; שפופרות (ו/או בקבוקונים) הנמכרות מלאות 
בפרופילן גליקול עבור סיגריות אלקטרוניות; הנכללים כולם 

בסוג 34.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 132430/06/2019



JUUL

Trade Mark No. 312136 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases, holders, and protective cases 
featuring power supply connectors, adaptors and 
battery charging devices adapted for use with 
handheld electronic devices, namely, electronic 
cigarettes.

תיקי נשיאה, מתקנים להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים 
לספק כוח, מתאמים והתקני טעינה לסוללות המותאמים 
לשימוש עם מכשירים אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות 

אלקטרוניות.                                                                   
    

Class: 16 סוג: 16

Posters; printed materials and publications, namely, 
user manuals, booklets, and brochures all in the field 
of electronic cigarettes and vaping technology.

פוסטרים; חומרים מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים 
למשתמש, חוברות וברושורים כולם בתחום של סיגריות 

אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות אלקטרוניות.                 
    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, all-purpose carrying bags. תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים.         

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, halter tops, hooded sweat shirts, 
sweat shirts, sweat pants, pants, long-sleeved shirts, 
scarves, shirts, T-shirts, tank tops, and jackets; 
headwear, namely, hats, caps and bandanas.             
                                          

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים 
עם ברדסים, סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, 

מכנסיים, חולצות עם שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, 
גופיות וג'קטים; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה 

ובנדנות.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring carrying cases, 
holders, and protective cases featuring power supply 
connectors, adaptors and battery charging devices 
adapted for use with handheld electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, protective vinyl and 
plastic skin decals for personal electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, posters, printed 
materials and publications, namely, user manuals, 
booklets, and brochures all in the field of electronic 
cigarettes and vaping technology, handbags, all-
purpose carrying bags, clothing, namely, halter tops, 
hooded sweat shirts, sweat shirts, sweat pants, 
pants, long-sleeved shirts, scarves, shirts, T-shirts, 
tank tops, and jackets, and headwear, namely, hats, 
caps and bandanas.

שירותי חנויות קמעונאיות הכוללות תיקי נשיאה, מתקנים 
להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים לספק כוח, מתאמים 
והתקני טעינה לסוללות המותאמים לשימוש עם מכשירים 
אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, מדבקות 
סקין עשויות ויניל ופלסטיק להגנת מכשירים אלקטרוניים 
אישיים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, פוסטרים, חומרים 

מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים, חוברות וברושורים, כולם 
בתחום של סיגריות אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות 

אלקטרוניות, תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים, דברי הלבשה, 
דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים עם ברדסים, 

סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, מכנסיים, חולצות עם 
שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, גופיות וג'קטים וכיסויי 
ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה ובנדנות.                         

                                                              

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

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

U.S.A., 25/07/2018, No. 88052996 ארה"ב, 25/07/2018, מספר 88052996

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

כ"ז סיון תשע"ט - 132530/06/2019



 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 132630/06/2019



Trade Mark No. 312137 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases, holders, and protective cases 
featuring power supply connectors, adaptors and 
battery charging devices adapted for use with 
handheld electronic devices, namely, electronic 
cigarettes.

תיקי נשיאה, מתקנים להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים 
לספק כוח, מתאמים והתקני טעינה לסוללות המותאמים 
לשימוש עם מכשירים אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות 

אלקטרוניות.                                                                   
    

Class: 16 סוג: 16

Posters; printed materials and publications, namely, 
user manuals, booklets, and brochures all in the field 
of electronic cigarettes and vaping technology.

פוסטרים; חומרים מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים 
למשתמש, חוברות וברושורים כולם בתחום של סיגריות 

אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות אלקטרוניות.                 
    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, all-purpose carrying bags. תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים.         

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, halter tops, hooded sweat shirts, 
sweat shirts, sweat pants, pants, long-sleeved shirts, 
scarves, shirts, T-shirts, tank tops, and jackets; 
headwear, namely, hats, caps and bandanas.             
                                          

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים 
עם ברדסים, סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, 

מכנסיים, חולצות עם שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, 
גופיות וג'קטים; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה 

ובנדנות.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring carrying cases, 
holders, and protective cases featuring power supply 
connectors, adaptors and battery charging devices 
adapted for use with handheld electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, protective vinyl and 
plastic skin decals for personal electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, posters, printed 
materials and publications, namely, user manuals, 
booklets, and brochures all in the field of electronic 
cigarettes and vaping technology, handbags, all-
purpose carrying bags, clothing, namely, halter tops, 
hooded sweat shirts, sweat shirts, sweat pants, 
pants, long-sleeved shirts, scarves, shirts, T-shirts, 
tank tops, and jackets, and headwear, namely, hats, 
caps and bandanas.

שירותי חנויות קמעונאיות הכוללות תיקי נשיאה, מתקנים 
להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים לספק כוח, מתאמים 
והתקני טעינה לסוללות המותאמים לשימוש עם מכשירים 
אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, מדבקות 
סקין עשויות ויניל ופלסטיק להגנת מכשירים אלקטרוניים 
אישיים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, פוסטרים, חומרים 

מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים, חוברות וברושורים, כולם 
בתחום של סיגריות אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות 

אלקטרוניות, תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים, דברי הלבשה, 
דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים עם ברדסים, 

סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, מכנסיים, חולצות עם 
שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, גופיות וג'קטים וכיסויי 
ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה ובנדנות.                         

                                                              

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 132730/06/2019



 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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

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

U.S.A., 25/07/2018, No. 88052998 ארה"ב, 25/07/2018, מספר 88052998

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 132830/06/2019



Trade Mark No. 312138 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases, holders, and protective cases 
featuring power supply connectors, adaptors and 
battery charging devices adapted for use with 
handheld electronic devices, namely, electronic 
cigarettes.

תיקי נשיאה, מתקנים להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים 
לספק כוח, מתאמים והתקני טעינה לסוללות המותאמים 
לשימוש עם מכשירים אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות 

אלקטרוניות.                                                                   
    

Class: 16 סוג: 16

Posters; printed materials and publications, namely, 
user manuals, booklets, and brochures all in the field 
of electronic cigarettes and vaping technology.

פוסטרים; חומרים מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים 
למשתמש, חוברות וברושורים כולם בתחום של סיגריות 

אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות אלקטרוניות.                 
    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, all-purpose carrying bags. תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים.         

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, halter tops, hooded sweat shirts, 
sweat shirts, sweat pants, pants, long-sleeved shirts, 
scarves, shirts, T-shirts, tank tops, and jackets; 
headwear, namely, hats, caps and bandanas.             
                                        

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים 
עם ברדסים, סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, 

מכנסיים, חולצות עם שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, 
גופיות וג'קטים; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה 

ובנדנות

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring carrying cases, 
holders, and protective cases featuring power supply 
connectors, adaptors and battery charging devices 
adapted for use with handheld electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, protective vinyl and 
plastic skin decals for personal electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, posters, printed 
materials and publications, namely, user manuals, 
booklets, and brochures all in the field of electronic 
cigarettes and vaping technology, handbags, all-
purpose carrying bags, clothing, namely, halter tops, 
hooded sweat shirts, sweat shirts, sweat pants, 
pants, long-sleeved shirts, scarves, shirts, T-shirts, 
tank tops, and jackets, and headwear, namely, hats, 
caps and bandanas.

שירותי חנויות קמעונאיות הכוללות תיקי נשיאה, מתקנים 
להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים לספק כוח, מתאמים 
והתקני טעינה לסוללות המותאמים לשימוש עם מכשירים 
אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, מדבקות 
סקין עשויות ויניל ופלסטיק להגנת מכשירים אלקטרוניים 
אישיים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, פוסטרים, חומרים 

מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים, חוברות וברושורים, כולם 
בתחום של סיגריות אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות 

אלקטרוניות, תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים, דברי הלבשה, 
דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים עם ברדסים, 

סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, מכנסיים, חולצות עם 
שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, גופיות וג'קטים וכיסויי 
ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה ובנדנות.                         

                                                              

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 132930/06/2019



 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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

U.S.A., 25/07/2018, No. 88053004 ארה"ב, 25/07/2018, מספר 88053004

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 133030/06/2019



Trade Mark No. 312139 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases, holders, and protective cases 
featuring power supply connectors, adaptors and 
battery charging devices adapted for use with 
handheld electronic devices, namely, electronic 
cigarettes.

תיקי נשיאה, מתקנים להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים 
לספק כוח, מתאמים והתקני טעינה לסוללות המותאמים 
לשימוש עם מכשירים אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות 

אלקטרוניות.                                                                   
    

Class: 16 סוג: 16

Posters; printed materials and publications, namely, 
user manuals, booklets, and brochures all in the field 
of electronic cigarettes and vaping technology.

פוסטרים; חומרים מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים 
למשתמש, חוברות וברושורים כולם בתחום של סיגריות 

אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות אלקטרוניות.                 
    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, all-purpose carrying bags. תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים.         

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, halter tops, hooded sweat shirts, 
sweat shirts, sweat pants, pants, long-sleeved shirts, 
scarves, shirts, T-shirts, tank tops, and jackets; 
headwear, namely, hats, caps and bandanas.             
                                          

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים 
עם ברדסים, סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, 

מכנסיים, חולצות עם שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, 
גופיות וג'קטים; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה 

ובנדנות.

כ"ז סיון תשע"ט - 133130/06/2019



 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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: 35 סוג: 35

Retail store services featuring carrying cases, 
holders, and protective cases featuring power supply 
connectors, adaptors and battery charging devices 
adapted for use with handheld electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, protective vinyl and 
plastic skin decals for personal electronic devices, 
namely, electronic cigarettes, posters, printed 
materials and publications, namely, user manuals, 
booklets, and brochures all in the field of electronic 
cigarettes and vaping technology, handbags, all-
purpose carrying bags, clothing, namely, halter tops, 
hooded sweat shirts, sweat shirts, sweat pants, 
pants, long-sleeved shirts, scarves, shirts, T-shirts, 
tank tops, and jackets, and headwear, namely, hats, 
caps and bandanas.

שירותי חנויות קמעונאיות הכוללות תיקי נשיאה, מתקנים 
להחזקה ונרתיקי מגן הכוללים מחברים לספק כוח, מתאמים 
והתקני טעינה לסוללות המותאמים לשימוש עם מכשירים 
אלקטרוניים נישאים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, מדבקות 
סקין עשויות ויניל ופלסטיק להגנת מכשירים אלקטרוניים 
אישיים, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות, פוסטרים, חומרים 

מודפסים ופרסומים, דהיינו, מדריכים, חוברות וברושורים, כולם 
בתחום של סיגריות אלקטרוניות וטכנולוגיית עישון סיגריות 

אלקטרוניות, תיקי יד, תיקי נשיאה רב-תכליתיים, דברי הלבשה, 
דהיינו, חולצות עם צווארון קולר, סווטשירטים עם ברדסים, 

סווטשירטים (חולצות מיזע), מכנסי מיזע, מכנסיים, חולצות עם 
שרוול ארוך, צעיפים, חולצות, חולצות טי, גופיות וג'קטים וכיסויי 
ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה ובנדנות.                         

                                                              

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

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

U.S.A., 25/07/2018, No. 88053010 ארה"ב, 25/07/2018, מספר 88053010

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 133230/06/2019



Trade Mark No. 312149 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
organisation and carrying out of seminars, courses 
and symposia within the field of medicine and 
pharmaceuticals; on-line training programs; arranging 
and conducting of expert forums, including on-line, in 
the form of seminars, conferences, symposia, 
workshops (education) and courses; arranging and 
conducting of expert forums, including on-line, in the 
field of research and development, science, clinical 
tests and trials, diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; educational and training services in the 
field of research and development, science, clinical 
tests and trials, diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention provided electronically, on-line, via cable 
or internet or other electronic media; providing on-line 
publications (not downloadable), including of books, 
reports, brochures, booklets, leaflets, patient 
information leaflets, magazines, journals, teaching 
and educational material in the field of research and 
development, science, clinical tests and trials, 
diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatment and prevention; educational and 
entertainment services in the nature of providing non-
downloadable videos and images featuring health 
and medicine content via the Internet; educational 
and entertainment services in the nature of providing 
non-downloadable videos and images featuring 
health and medicine content through a website, 
social media platforms and apps

חינוך; מתן הכשרה; בידור; ארגון ועריכת סמינרים, קורסים 
וסימפוזיונים בתחום הרפואה והתרופות; תכניות הדרכה 
מקוונות; ארגון ועריכה של פורומי מומחים, כולל מקוונים, 
בצורה של סמינרים, כנסים, סימפוזיונים, סדנאות (חינוך) 
וקורסים; ארגון ועריכה של פורומי מומחים, כולל מקוונים, 

בתחומי מחקר ופיתוח, מדע, ניסויים ומבדקים קליניים, אבחון, 
רפואה, תרופות, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; שירותי חינוך 
והכשרה בתחומי מחקר ופיתוח, מדע, ניסויים ומבדקים קליניים, 

אבחון, רפואה, תרופות, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה 
הניתנים אלקטרונית, באופן מקוון, באמצעות כבל או אינטרנט 
או מדיה אלקטרונית אחרת; מתן פרסומים מקוונים (שלא 
ניתנים להורדה), כולל ספרים, דוחות, ברושורים, חוברות, 

עלונים, עלוני מידע למטופל, מגזינים, כתבי עת, חומרי הוראה 
וחינוך בתחומי מחקר ופיתוח, מדע, ניסויים ומבדקים קליניים, 
אבחון, רפואה, תרופות, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; 
שירותי חינוך ובידור המהווים מתן סרטונים ותמונות שאינם 
ניתנים להורדה המכילים תוכן בריאותי ורפואי באמצעות 

האינטרנט; שירותי חינוך ובידור המהווים מתן סרטונים ותמונות 
שאינם ניתנים להורדה המכילים תוכן בריאותי ורפואי באמצעות 
אתר אינטרנט, פלטפורמות רשתות חברתיות ויישומים             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 133330/06/2019



 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 30 HaArbaa Street, Tel Aviv, 6473926, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' הארבעה 30, מגדל דרומי, תל אביב, 6473926, 
ישראל

Denmark, 31/07/2018, No. VA 2018 01655 VA 2018 01655 דנמרק, 31/07/2018, מספר

Class: 41 סוג: 41

כ"ז סיון תשע"ט - 133430/06/2019



Trade Mark No. 312151 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Azure, blue, purple, pink, orange, mustard, 
yellow. 

הסימן מוגבל לצבעים תכלת, כחול, סגול, ורוד, כתום, חרדל, 
צהוב. הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: ronit ron twig שם: ,  רונית רון טוויג

Address: Nir Moshe, Israel כתובת : ניר משה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Inbar Bercovitz Efraim, Adv.

Address: Alon 64, P.O.B. 79, Geva'ot Bar, 8533700, 
Israel

שם: ענבר ברקוביץ אפרים, עו"ד

כתובת : אלון 64, ת.ד. 79, גבעות בר, 8533700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

 providing of training; entertainment; sporting and 
cultural interactive activities and services in dedicted 
centers; all included in class 41.

 הענקת אימונים; בידור; פעילות  אינטראטיבית של ספורט 
ותרבות וכן הענקת שירות לפעילות זו במרכזי פעילות מוגדרים; 

הנכללים כולם בסוג 41                             

כ"ז סיון תשע"ט - 133530/06/2019



Trade Mark No. 312152 מספר סימן

Application Date 30/12/2018 תאריך הגשה

 Owners

Name: Acturus Capital, S.L.

Address: C/ Impresores nº 14, Boadilla del Monte, 
Madrid, 28660, Polígono Industrial Prado del Espino, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 03.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים 
לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 03.           

כ"ז סיון תשע"ט - 133630/06/2019



Trade Mark No. 312160 מספר סימן

Application Date 29/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440377 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements for animals; protein 
supplements for animals; amino acids for veterinary 
purposes; medicines for veterinary purposes; diapers 
for pets; bacterial preparations for medical and 
veterinary use; bacteriological preparations for 
medical and veterinary use; biological preparations 
for veterinary purposes; veterinary preparations; 
preparations of trace elements for human and animal 
use; enzyme preparations for veterinary purposes; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; enzymes for veterinary purposes; cultures 
of microorganisms for medical or veterinary use.

Class: 31 סוג: 31

Lime for animal forage; animal foodstuffs; bird food; 
algarovilla for animal consumption; pet food; stall 
food for animals; strengthening animal forage; edible 
chews for animals; groats for poultry; beverages for 
pets; animal fattening preparations; salt for cattle.

Class: 35 סוג: 35

Retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
demonstration of goods; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; sales promotion for 
others; rental of sales stands; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes.

כ"ז סיון תשע"ט - 133730/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown and yellow.

 Owners

Name: Individual entrepreneur Ageev Denis 
Gennadyevich

Address: Leningradsky Prospect, 26, apt. 16, RU-125040 
Moscow, Russian Federation

כ"ז סיון תשע"ט - 133830/06/2019



Trade Mark No. 312161 מספר סימן

Application Date 19/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440393 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Akebia Therapeutics, Inc.

Address: 245 First Street, Suite 1100, Cambridge MA 
02142, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of anemia; pharmaceuticals for the 
treatment of anemia.

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

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

U.S.A., 07/06/2018, No. 87952877 ארה"ב, 07/06/2018, מספר 87952877

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 133930/06/2019



Trade Mark No. 312162 מספר סימן

Application Date 15/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440395 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Waboba AB

Address: Hornsgatan 110, SE-117 26 Stockholm, 
Sweden

(Sweden Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles and equipment; games and 
playthings; balls for games, play and sport.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/06/2018, No. 017920657 האיחוד האירופי, 19/06/2018, מספר 017920657

Class: 28 סוג: 28

כ"ז סיון תשע"ט - 134030/06/2019



Trade Mark No. 312163 מספר סימן

Application Date 30/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Princess Yachts Limited

Address: Newport Street, Plymouth, Devon PL1 3QG, 
United Kingdom

(England and Wales Private Limited Company England 
and Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Boats, yachts, ships and water vehicles; apparatus 
for locomotion by water; parts and fittings for all the 
aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Construction, maintenance, repair, refurbishment, 
modification and restoration of boats, yachts, ships 
and water vehicles and parts and fittings for the 
aforesaid goods; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services.

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

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

United Kingdom, 29/03/2018, No. UK00003300585 UK00003300585 ממלכה מאוחדת, 29/03/2018, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

כ"ז סיון תשע"ט - 134130/06/2019



Trade Mark No. 312166 מספר סימן

Application Date 04/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440419 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Soundproofing materials; non-conducting materials 
for retaining heat; boiler composition to prevent the 
radiation of heat; compositions to prevent the 
radiation of heat; insulating refractory materials; 
insulating varnish; slag wool [insulator]; mineral wool 
[insulator]; insulating materials.

Class: 19 סוג: 19

Fireproof cement coatings; refractory construction 
materials, not of metal; refractory bricks, not of metal; 
refractory tiles, not of metal; fireclay; grog [fired 
refractory material]; ceramic shapes for use in 
refractory furnaces; rock wool for building purposes.

כ"ז סיון תשע"ט - 134230/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow and red.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The upper half part of the sun design and the 
aureole on its upper right are in yellow, and the lower 
half of the sun design is in red and gradually varied 
darker and darker.

 Owners

Name: LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO., 
LTD.

Address: No. 11 Yihe Road, Yiyuan County, Shandong 
Province, People's Republic of China

(China Limited company)

כ"ז סיון תשע"ט - 134330/06/2019



Trade Mark No. 312167 מספר סימן

Application Date 06/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440422 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JT International S.A.

Address: Rue Kazem-Radjavi 8, CH-1202 Geneva, 
Switzerland

(SWITZERLAND Registered Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic chargers, batteries.

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; 
cases for electronic cigarette accessories; cigarettes; 
cigars; smokers' mouthpieces for electronic 
cigarettes; flavorings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; vaporizing devices for 
tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral 
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with 
chemical flavorings in liquid form for electronic 
cigarettes; electronic cigarette liquid comprised of 
flavorings in liquid form, other than essential oils, 
used to refill electronic cigarette cartridges; liquid 
nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco 
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco 
substances, not for medicinal purposes; ashtrays; 
lighters for smokers; smokers' articles, tobacco 
products.

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

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

European Union, 09/01/2018, No. 017674268 האיחוד האירופי, 09/01/2018, מספר 017674268

Class: 9 סוג: 9

Class: 34 סוג: 34

כ"ז סיון תשע"ט - 134430/06/2019



Trade Mark No. 312168 מספר סימן

Application Date 12/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440456 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMOREPACIFIC CORPORATION

Address: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics for hair and scalp; make-up; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; lipsticks; eye shadow; sunscreen preparations; 
hair colorants; hair care preparations; perfumes; hair 
gel; essential oils; non-medicated toiletry 
preparations; cosmetics; lavender oil; cotton wool for 
cosmetic purposes; shampoos; cosmetic soaps; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos.

כ"ז סיון תשע"ט - 134530/06/2019



Trade Mark No. 312169 מספר סימן

Application Date 06/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440470 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JT International S.A.

Address: Rue Kazem-Radjavi 8, CH-1202 Geneva, 
Switzerland

(SWITZERLAND Registered Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic chargers, batteries.

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; 
cases for electronic cigarette accessories; cigarettes; 
cigars; smokers' mouthpieces for electronic 
cigarettes; flavorings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; vaporizing devices for 
tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral 
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with 
chemical flavorings in liquid form for electronic 
cigarettes; electronic cigarette liquid comprised of 
flavorings in liquid form, other than essential oils, 
used to refill electronic cigarette cartridges; liquid 
nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco 
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco 
substances, not for medicinal purposes; ashtrays; 
lighters for smokers; smokers' articles, tobacco 
products.

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

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

European Union, 09/01/2018, No. 017674251 האיחוד האירופי, 09/01/2018, מספר 017674251

Class: 9 סוג: 9

Class: 34 סוג: 34

כ"ז סיון תשע"ט - 134630/06/2019



Trade Mark No. 312171 מספר סימן

Application Date 16/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, life insurance, property insurance, 
insurance against accidents, insurance against any 
other non-specific risk, car insurance; insurance 
brokerage, insurance underwriting, insurance 
consultancy, insurance information, and life 
insurance underwriting.

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

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

Switzerland, 30/05/2018, No. 717743 שוויץ, 30/05/2018, מספר 717743

Class: 36 סוג: 36

כ"ז סיון תשע"ט - 134730/06/2019



Trade Mark No. 312172 מספר סימן

Application Date 18/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440523 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automated digital scanning system integrating optical 
microscopy, motorized sample positioning, digital 
image capture, data processing, manipulation and 
display for use in scanning and digitizing microscope 
samples in research and clinical environments; 
image analysis devices, namely, scanners; electronic 
image recording, image storing and image 
representing devices, namely, digital cameras; 
computer operating software for image analysis and 
image storage devices; operating software for 
automated digital scanning systems; computer 
software for digitizing microscope slides for viewing, 
integration with other data, management, and 
analysis, all in the fields of virtual microscopy, digital 
pathology, digital hematology and medical 
information technology; digital slide information 
management software for digitizing glass microscope 
slides into diagnostic quality images displayed in 
context with reports, case histories and other 
associated documents or data, optionally cross-linked 
and concurrently viewable for use in the fields of 
virtual microscopy, digital pathology, digital 
hematology and medical information technology; 
software for tracking the location of histological and 
cytological specimens; computer software for image 
data storage and archiving on local servers or 
networks for use in research and clinical 
environments.

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical purposes; medical 
apparatus and instruments, namely, digital slide 
systems incorporating microscopes, digital cameras, 
digital slide scanners, equipped with digital image 
capture and data processing devices for 
medical/clinical diagnostic 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, 11/04/2018, No. 017886261 האיחוד האירופי, 11/04/2018, מספר 017886261

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 134830/06/2019



 Owners

Name: Leica Biosystems Imaging, Inc.

Address: 1360 Park Center Drive, Vista CA 92081, 
U.S.A.

(USA Inc.)

כ"ז סיון תשע"ט - 134930/06/2019



Trade Mark No. 312174 מספר סימן

Application Date 11/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440545 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rexhep Rexhepi

Address: CH-1283 Dardagny, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments; 
mechanical hand-winding and self-winding watches; 
electric watches, electronic watches, watch 
movements, cases, dials and straps; component 
parts of timepieces; parts and accessories for 
timepieces; diving watches; chronometers; 
chronographs.

כ"ז סיון תשע"ט - 135030/06/2019



Trade Mark No. 312175 מספר סימן

Application Date 21/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440558 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue, yellow, white and brown.

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

 Owners

Name: Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska 
korporatsiia "Roshen"

Address: Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176, Ukraine

(Ukraine Subsidiary Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate bars.

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

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

Ukraine, 19/04/2018, No. m201809453 m201809453 אוקראינה, 19/04/2018, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ז סיון תשע"ט - 135130/06/2019



Trade Mark No. 312176 מספר סימן

Application Date 12/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440568 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and gray

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray for the designation KEYTER and green 
for the bizarre reproduction of a leaf

 Owners

Name: KEYTER TECHNOLOGIES, S.L.

Address: Polígono Industrial Los Santos, C/ José Estrada 
Orellana, N°2, E-14900 LUCENA (CÓRDOBA), Spain

(Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water 
distribution and sanitary installations.

כ"ז סיון תשע"ט - 135230/06/2019



Trade Mark No. 312177 מספר סימן

Application Date 01/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VARASCHIN SPA

Address: VIA CERVANO, 20, I-31029 VITTORIO 
VENETO (TV), Italy

(ITALY (TV) SOCIETA' PER AZIONI)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Patio umbrellas.

Class: 19 סוג: 19

Gazebo [non-metallic structures]; portable gazebos 
not primarily of metal; patio doors [non-metallic 
frame]; screed coatings; roofing, not of metal.

Class: 20 סוג: 20

Outdoor furniture; furniture; parasol stands; patio 
furniture; lawn furniture; furniture for house, office 
and garden; furniture and furniture fittings, not of 
metal; screens [furniture]; nap mats [cushions or 
mattresses]; coverings (fitted -) for furniture; 
containers, not of metal [storage, transport]; closures, 
not of metal, for containers; racks (furniture) for 
holding containers; plastic tubs; cushions; stuffed 
pillows; soft furnishings [cushions]; futons; woven 
timber blinds [furniture]; boards in the nature of 
furniture; air cushions in the nature of furniture [not 
for medical purposes]; upholstered furniture; chair 
pads; seat pads being parts of furniture; mattresses.

Class: 27 סוג: 27

Rugs (floor -); carpets, rugs and mats.

כ"ז סיון תשע"ט - 135330/06/2019



Trade Mark No. 312178 מספר סימן

Application Date 31/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440581 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; counters; facsimile machines; scales; 
measures; signal lanterns; wearable activity trackers; 
television apparatus; cameras [photography]; 
goggles for sports; protective helmets for sports; 
eyeglasses; telescopes; surveying instruments; 
remote control apparatus; animated cartoons; 
batteries, electric; alarms; semi-conductors.

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; 
providing business information via a web site; sales 
promotion for others; import-export agency services; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; personnel management consultancy; 
business auditing; rental of sales stands.

Class: 40 סוג: 40

Grinding; woodworking; paper finishing; optical glass 
grinding; fruit crushing; dressmaking; custom 
tailoring; shoe staining; engraving.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/06/2018, No. 
31487753

סין, 08/06/2018, מספר 31487753

Class: 40 סוג: 40

People's Republic of China, 08/06/2018, No. 
31490470

סין, 08/06/2018, מספר 31490470

Class: 9 סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 135430/06/2019



 Owners

Name: SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS GOODS CO., 
LTD.

Address: Jiangtou Industrial Zone,Chendai Town, Jinjiang 
City, 362211 Fujian, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

People's Republic of China, 08/06/2018, No. 
31504621

סין, 08/06/2018, מספר 31504621

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 135530/06/2019



Trade Mark No. 312179 מספר סימן

Application Date 21/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440587 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, green, light green, white, lemon, 
brown, dark brown, beige and orange.

 Owners

Name: Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska 
korporatsiia "Roshen"

Address: Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176, Ukraine

(Ukraine Subsidiary Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candies (sweets).

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

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

Ukraine, 23/06/2018, No. m201814983 m201814983 אוקראינה, 23/06/2018, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ז סיון תשע"ט - 135630/06/2019



Trade Mark No. 312181 מספר סימן

Application Date 19/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440598 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LL's Magnetic Clay, Inc.

Address: Suite 300, 2301 Scarbrough Drive, Austin TX 
78728, U.S.A.

(Texas, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Probiotic compositions for use as ingredients for food 
and beverages, namely, probiotic bacteria and 
probiotic bacterial cultures.

Class: 5 סוג: 5

Probiotic 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)

U.S.A., 18/05/2018, No. 87927842 ארה"ב, 18/05/2018, מספר 87927842

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 135730/06/2019



Trade Mark No. 312182 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AlphaPoint Corporation

Address: 335 Madison Avenue, 16th Floor, New York NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, asset management 
services, wealth management services, trading and 
exchange services, brokerage services, settlement 
services, financial data management services, 
financial instrument creation, trading, and 
management services, and securities master data 
management services; financial services, namely, 
transaction tracking and settlement services; 
currency settlement services for settling financial 
transactions; transaction settlement services, 
namely, settlement services for transactions involving 
traditional currencies, digital currencies, and digital 
tokens; financial services, namely, providing access 
control to accounts and assets involved in financial 
transactions.

כ"ז סיון תשע"ט - 135830/06/2019



Trade Mark No. 312184 מספר סימן

Application Date 17/07/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

(Japan Registered Company)

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, cigars, 
cigarillos; tobacco sold in pods; substances for 
smoking sold separately or blended with tobacco, 
none being for medicinal or curative purposes; snuff; 
smokers' articles included in this class; cigarette 
papers, cigarette tubes and matches; electronic 
cigarettes; electronic cigarette liquids; electronic 
smoking apparatus; cases for electronic cigarettes.

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

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

European Union, 22/03/2018, No. 017878816 האיחוד האירופי, 22/03/2018, מספר 017878816

Class: 34 סוג: 34

כ"ז סיון תשע"ט - 135930/06/2019



Trade Mark No. 312187 מספר סימן

Application Date 03/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440641 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The three Chinese characters mean "yellow", 
"remember" and "brilliant" respectively; the 
combination of the three characters has no 
significance in the relevant trade or industry, and has 
no geographical significance, and has no meaning in 
a foreign language, and has no significance as 
applied to the goods.

 Owners

Name: BeiJing HuangJiHuang Restaurant 
Management Co., Ltd

Address: The 24th Lin He Street, Room 109, 8 Ren He 
Town, Shun Yi District, Beijing, People's Republic of 
China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureau [hotels, boarding houses]; 
café services; canteen services; self-service 
restaurant services; hotel services; bar services; day-
nursery [crèche] services.

כ"ז סיון תשע"ט - 136030/06/2019



Trade Mark No. 312188 מספר סימן

Application Date 26/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440643 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Aromatic preparations for food; flavorings, other than 
essential oils, for cakes; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; coffee flavorings; food 
flavorings, other than essential oils; star aniseed; 
high-protein cereal bars; pancakes; noodle-based 
prepared meals; buns; bread rolls; vanillin [vanilla 
substitute]; waffles; vermicelli [noodles]; natural 
sweeteners; sausage binding materials; binding 
agents for ice cream; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake 
frosting [icing]; mustard; gluten additives for culinary 
purposes; yeast; thickening agents for cooking 
foodstuffs; rice-based snack food; cereal-based 
snack food; artificial coffee; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit 
jellies [confectionery]; confectionery for decorating 
Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; ginger 
[spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; 
capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup 
[sauce]; quiches; gluten prepared as foodstuff; 
sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; cinnamon [spice]; coffee; 
unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; 
groats for human food; hominy grits; semolina; 
oatmeal; crushed barley; corn, milled; corn, roasted; 
meat pies; turmeric; 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; flour; bean meal; 
tapioca flour; potato flour; corn flour; wheat flour; 
soya flour; barley meal; dessert mousses 
[confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for 
confectionery; cocoa beverages with milk; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages; tea-
based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; stick liquorice [confectionery]; 
soya bean paste [condiment]; pastilles 
[confectionery]; molasses for food; pepper; allspice; 
peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petit-
beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants 
[confectionery]; popcorn; powders for making ice 
cream; baking powder; mustard meal; pralines; 
condiments; meat tenderizers for household 
purposes; cereal preparations; oat-based food; 
propolis; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; 
puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; 
chewing gum; relish [condiment]; rice; wheat germ for 
human consumption; spring rolls; sago; sugar; 
aniseed; golden syrup; confectionery; baking soda 

כ"ז סיון תשע"ט - 136130/06/2019



 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
113184 Moscow, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

[bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for 
human consumption; salt for preserving foodstuffs; 
cooking salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; 
soya sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; 
spaghetti; seasonings; preparations for stiffening 
whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; 
sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; cream of 
tartar for culinary purposes; tarts; almond paste; 
tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; beer 
vinegar; vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; 
unleavened bread; corn flakes; oat flakes; chicory 
[coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys 
[condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-
chow [condiment]; saffron [seasoning]; malt extract 
for food; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; husked barley.

כ"ז סיון תשע"ט - 136230/06/2019



Trade Mark No. 312192 מספר סימן

Application Date 03/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440672 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd

Address: 27 Puzhou Road, 210032 Nanjing, People's 
Republic of China

(China company limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors [computer hardware]; integrated circuit 
cards [smart cards]; camcorders; sensors; locks, 
electric; theft prevention installations, electric; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; identity cards, magnetic; remote control 
apparatus; electrical and electronic surveillance 
apparatus.

כ"ז סיון תשע"ט - 136330/06/2019



Trade Mark No. 312197 מספר סימן

Application Date 13/08/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440729 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wenzhou Dengke Electronics CO., LTD.

Address: No. 2 Baocheng Road,Xianyan Industrial 
District, Ouhai, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of 
China

(China Co., LTD)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Snuff boxes; ashtrays for smokers; lighters for 
smokers; cigarette filters; cigarette paper; cigarette 
cases; electronic cigarettes; cigar cutters; cigar 
cases; pipe cleaners for tobacco pipes; pocket 
machines for rolling cigarettes, tobacco pipes.

כ"ז סיון תשע"ט - 136430/06/2019



Trade Mark No. 312198 מספר סימן

Application Date 25/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440734 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Annatto [dyestuff]; auramine; white lead; paper for 
dyeing Easter eggs; dyes; binding preparations for 
paints; glazes [paints, lacquers]; litharge; primers; 
gamboge for painting; gum-lac; repositionable paint 
patches; indigo [colorant]; gum resins; colophony; 
colorants; alizarine dyes; aniline dyes; colorants for 
the restoration of furniture in the form of markers; ink 
for leather; ink for skin-dressing; dyewood; food dyes; 
paints; watercolor paints for use in art; aluminium 
paints; asbestos paints; bactericidal paints; wood 
stains; ceramic paints; distempers; oil paints for use 
in art; fireproof paints; printing ink; engraving ink; 
enamels for painting; black japan; lacquers; bitumen 
varnish; bronzing lacquers; copal varnish; anti-
corrosive bands; mastic [natural resin]; cobalt oxide 
[colorant]; zinc oxide [pigment]; silver paste; printers' 
pastes [ink]; pigments; coatings [paints]; coatings for 
roofing felt [paints]; wood coatings [paints]; 
varnishes; aluminium powder for painting; bronze 
powder for painting; silvering powders; metals in 
powder form for use in painting, decorating, printing 
and art; protective preparations for metals; mordants; 
thinners for paints; thinners for lacquers; whitewash; 
carbon black [pigment]; soot [colorant]; lamp black 
[pigment]; sandarac; thickeners for paints; sienna 
earth; siccatives [drying agents] for paints; natural 
resins, raw; badigeon; anti-tarnishing preparations for 
metals; wood preservatives; sumac for varnishes; 
minium; turpentine [thinner for paints]; fixatives 
[varnishes]; fixatives for watercolors; metal foil for 
use in painting, decorating, printing and art; 
yellowwood [colorant]; edible inks; enamels 
[varnishes]; silver emulsions [pigments].

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; aquarelles; albums; paper bows, 
other than haberdashery or hair decorations; note 
books; pads [stationery]; drawing pads; loose-leaf 
binders; wristbands for the retention of writing 
instruments; pamphlets; booklets; paper; paper 
sheets [stationery]; waxed paper; papers for painting 
and calligraphy; wood pulp paper; carbon paper; 
copying paper [stationery]; parchment paper; 
luminous paper; wrapping paper; house painters' 
rollers; composing sticks; modelling wax, not for 
dental purposes; sewing patterns; bunting of paper; 
modelling clay; polymer modelling clay; drawing sets; 
engravings; slate pencils; pencil leads; document 
holders [stationery]; pencil holders; chalk holders; 
holders for stamps [seals]; page holders; table 
runners of paper; engraving plates; writing slates; 

כ"ז סיון תשע"ט - 136530/06/2019



galley racks [printing]; drawing boards; punches 
[office requisites]; magazines [periodicals]; 
bookmarkers; etching needles; tracing needles for 
drawing purposes; periodicals; printed publications; 
graphic representations; graining combs; drawing 
instruments; calendars; tracing paper; tracing cloth; 
tracing patterns; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes; lithographic stones; ink stones 
[ink reservoirs]; pencils; pencil lead holders; charcoal 
pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings 
[pictures], framed or unframed; cardboard; wood pulp 
board [stationery]; catalogues; spools for inking 
ribbons; covers of paper for flower pots; 
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; glue 
for stationery or household purposes; gluten [glue] for 
stationery or household purposes; isinglass for 
stationery or household purposes; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
printing blocks; books; comic books; drawing pins; 
envelopes [stationery]; boxes of paper or cardboard; 
cases for stamps [seals]; paint boxes [articles for use 
in school]; correcting fluids [office requisites]; stencils 
[stationery]; French curves; paper ribbons, other than 
haberdashery or hair decorations; gummed tape 
[stationery]; adhesive bands for stationery or 
household purposes; correcting tapes [office 
requisites]; inking ribbons; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; viscose 
sheets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; steel letters; type [numerals and letters]; 
lithographs; paint trays; architects' models; plastics 
for modelling; modelling materials; teaching materials 
[except apparatus]; sealing compounds for stationery 
purposes; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; stuffing of paper or cardboard; 
bookbinding material; packaging material made of 
starches; packing [cushioning, stuffing] materials of 
paper or cardboard; tablemats of paper; pencil 
sharpening machines, electric or non-electric; 
bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; chalk for lithography; writing chalk; 
tailors' chalk; marking chalk; spray chalk; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; painters' easels; hand-rests for painters; 
printing sets, portable [office requisites]; bibs, 
sleeved, of paper; stickers [stationery]; writing cases 
[stationery]; cords for bookbinding; paper knives 
[letter openers]; sealing wafers; covers [stationery]; 
embroidery designs [patterns]; musical greeting 
cards; greeting cards; postcards; conical paper bags; 
palettes for painters; ink sticks; pantographs [drawing 
instruments]; files [office requisites]; folders for 
papers; papier mâché; pastels [crayons]; modelling 
paste; pen cases; pen wipers; office perforators; 
pens [office requisites]; nibs of gold; nibs; steel pens; 
drawing pens; sealing stamps; seals [stamps]; 
clipboards; desk mats; letter trays; stamp stands; 
stands for pens and pencils; photograph stands; 
obliterating stamps; inking pads; stamp pads; binding 
strips [bookbinding]; bookbinding cloth; gummed 
cloth for stationery purposes; printers' blankets, not of 
textile; portraits; paperweights; writing cases [sets]; 
inkstands; office requisites, except furniture; writing 
materials; writing instruments; drawing materials; 
school supplies [stationery]; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; hand labelling 

כ"ז סיון תשע"ט - 136630/06/2019



Conditions/Disclaimers

The verbal mark is a word meaning a traditional 
poetic form.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoi  
otvetstvennostyu "Sonet"

Address: Serdobolskaya ulitsa, 68, RU-197342 Saint-
Petersburg, Russian Federation

(RU Limited liability company)

appliances; printed matter; lithographic works of art; 
prospectuses; ledgers [books]; printers' reglets; 
indexes; paper cutters [office requisites]; rubber 
erasers; elastic bands for offices; graphic 
reproductions; retractable reels for name badge 
holders [office requisites]; marking pens [stationery]; 
penholders; paper clasps; document files [stationery]; 
scrapers [erasers] for offices; paper-clips; staples for 
offices; erasing products; writing board erasers; 
sealing wax; writing or drawing books; fabrics for 
bookbinding; stationery; pencil sharpeners, electric or 
non-electric; transparencies [stationery]; stencil 
plates; cardboard tubes; Indian inks; sealing 
machines for offices; vignetting apparatus; apparatus 
for mounting photographs; stapling presses [office 
requisites]; manuals [handbooks]; figurines 
[statuettes] of papier mâché; flags of paper; silver 
paper; molds for modelling clays [artists' materials]; 
photo-engravings; photographs [printed]; stencil 
cases; canvas for painting; chromolithographs 
[chromos]; animation cels; artists' watercolor saucers; 
ink; correcting ink [heliography]; inkwells; blueprints; 
stencils; erasing shields; balls for ball-point pens; 
cabinets for stationery [office requisites]; stamps 
[seals]; shields [paper seals]; prints [engravings].

כ"ז סיון תשע"ט - 136730/06/2019



Trade Mark No. 312199 מספר סימן

Application Date 07/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1440756 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The transliteration of first Chinese is Xin, means 
joyful or glad, the transliteration of second Chinese is 
Ming.

 Owners

Name: SUNME HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

Address: YUANLIHU VILLAGE,YANGXUNQIAO TOWN, 
KEQIAO DISTRICT, SHAOXING CITY, ZHEJIANG, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Curtain of textile or plastic; net curtains; curtain 
holders of textile material; tablecloths, not of paper; 
pillow shams; door curtains.

כ"ז סיון תשע"ט - 136830/06/2019



Trade Mark No. 312214 מספר סימן

Application Date 05/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1441052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shandong Xinghongyuan Tyre Co., Ltd.

Address: Lingong Road, Mengyin Economic, 
Development Zone, Shandong Province, People's 
Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres, solid, for vehicle wheels; automobile tires 
[tyres]; casings for pneumatic tires [tyres]; bicycle 
tyres; pneumatic tyres; tyres for vehicle wheels; 
repair outfits for inner tubes.

כ"ז סיון תשע"ט - 136930/06/2019



Trade Mark No. 312216 מספר סימן

Application Date 05/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1441068 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JiHua 3502 career apparel Ltd.

Address: South of weishui town, Jingxing County, Hebei 
Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; uniforms; frocks; overcoats/topcoats; shirts; 
skirts; trousers; caps [headwear]; overalls; leather 
(clothing of -).

כ"ז סיון תשע"ט - 137030/06/2019



ברושים
Broshim

Trade Mark No. 312304 מספר סימן

Application Date 31/12/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: 1 Hanasi Street, Binyamina, 3050000, Israel כתובת : רחוב הנשיא 1, בנימינה, 3050000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.         
                

כ"ז סיון תשע"ט - 137130/06/2019



Trade Mark No. 312352 מספר סימן

Application Date 24/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1441773 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention or treatment of urological, urinary tract 
systems, and reproductive organ diseases and 
disorders; biologic preparations for medical and 
therapeutic purposes for the prevention or treatment 
of urological, urinary tract systems, and reproductive 
organ diseases and disorders . 

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, technical 
research in the fields of pharmaceutical, medical 
device or biological studies; pharmaceutical and 
biomedical research services; research in the field of 
pharmaceutical and biologic therapeutic 
preparations; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and 
biomedicine. 

Class: 44 סוג: 44

Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties of pharmaceutical 
preparations and biologic preparations for the 
prevention and treatment of diseases, disorders and 
conditions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/05/2018, No. 722520 שוויץ, 23/05/2018, מספר 722520

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 137230/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and green

 Owners

Name: Urovant Sciences GmbH

Address: Viaduktstrasse 8, CH-4051 Basel, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 137330/06/2019



Trade Mark No. 312391 מספר סימן

Application Date 27/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1442346 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations.

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin care preparations.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring men's skin care 
products.

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

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

U.S.A., 05/10/2018, No. 88144798 ארה"ב, 05/10/2018, מספר 88144798

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 137430/06/2019



 Owners

Name: TIEGE HANLEY LLC

Address: C308, 2023 W. Carroll Ave., Chicago IL 60612, 
U.S.A.

(Illinois, United States Ltd Liability Company)

כ"ז סיון תשע"ט - 137530/06/2019



Trade Mark No. 312397 מספר סימן

Application Date 05/12/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1442385 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter; instructional 
and teaching materials; promotional and advertising 
materials; prospectuses; private placement 
memoranda.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; Business management, namely, 
business management consultancy and advisory 
services; business administration in the field of 
investment; office functions, namely, providing day to 
day logistical services and back- office provided by 
the means of secretaries; business appraisals; 
business research; distribution of prospectuses and 
private placement memoranda for advertising and 
other purposes; advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid 
services. 

Class: 36 סוג: 36

Insurance services, namely, insurance brokerage, 
insurance claims administration,insurance claims 
processing, insurance consultancy; financial affairs, 
namely, financial information, management and 
analysis services); monetary affairs, namely, 
monetary information, management and analysis 
services; financial services, namely, venture capital 
financing; real estate affairs, namely, appraisal of real 
estate, real estate agency services, real estate 
brokerage; corporate finance; private equity; debt 
funding; investment services; capital, fund and trust 
investment services; investment management 
services; mutual fund, collective investment scheme 
and hedge fund services; unit trust services;
financial and investment planning and research; 
venture and growth capital; advisory, consultancy 
and information services relating 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, 27/09/2018, No. UK00003341470 UK00003341470 ממלכה מאוחדת, 27/09/2018, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ"ז סיון תשע"ט - 137630/06/2019



 Owners

Name: Apax Partners LLP

Address: 33 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, United 
Kingdom

(England & Wales Limited Liability Partnership )

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ז סיון תשע"ט - 137730/06/2019



Trade Mark No. 312589 מספר סימן

Application Date 20/11/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1443231 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Holding company services, namely, providing 
business management and business administration 
services for subsidiaries and affiliates in the paper 
and paper packaging industry.

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

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

U.S.A., 23/05/2018, No. 87933756 ארה"ב, 23/05/2018, מספר 87933756

Class: 35 סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 137830/06/2019



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) white, blue, light blue and sky blue 
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 white wording, "SM 
GROUP HOLDINGS CORPORATION" below a 
design consisting of three square intersecting 
outlines, one in blue, one in light blue and one in sky 
blue; the black areas in the drawing are not claimed 
as a feature of the mark.

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

 Owners

Name: SM Group Holdings Corporation

Address: 41 Madison Avenue, 31st Floor, New York City 
NY 10010, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

כ"ז סיון תשע"ט - 137930/06/2019



Trade Mark No. 312629 מספר סימן

Application Date 03/10/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1443702 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD

Address: 101 Cecil Street, #17-07 Tong Eng Building, 
Singapore 069533, Singapore

(Singapore Private limited company incorporated in 
Singapore)

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

Mineral dietary supplements for humans;  
prescription and over-the-counter  pharmaceutical 
preparations for humans, namely, analgesics, 
antipyretics, vitamins, and  pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases, infectious diseases,  respiratory diseases, 
inflammation, and nasal and chest congestion.

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

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

Singapore, 10/07/2018, No. 40201813376Y 40201813376Y סינגפור, 10/07/2018, מספר

Class: 5 סוג: 5

כ"ז סיון תשע"ט - 138030/06/2019



Trade Mark No. 312768 מספר סימן

Application Date 15/01/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Abed Anaser Fathi Saaed Elden שם: עבד אנאסר פתחי סעיד אלדן

Address: Hamdi Kanan St., P.O.B. 768, Nablus, 1st floor, 
Eastern Section, Galleria Center,, Palestinian Authority

כתובת : 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea. תה.   

כ"ז סיון תשע"ט - 138130/06/2019



AIGAIN

Trade Mark No. 312981 מספר סימן

Application Date 24/01/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michael Schlosser שם: מיכאל שלוסר

Address: 51 Sheerit Hapleta, Danya B, Haifa, 3491553, 
Israel

כתובת : רח' שארית הפליטה 51, דניה ב', חיפה, 3491553, 
ישראל

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: 10 סוג: 10

Beauty devices for facial skin care, skin tightening 
and reducing the appearance of wrinkles 

מכשירי יופי לטיפוח עור הפנים, הידוק העור והפחתת הופעת 
קמטים                                                                   

כ"ז סיון תשע"ט - 138230/06/2019



WALKME

Trade Mark No. 313219 מספר סימן

Application Date 31/01/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for assisting a user by providing 
real time guidance, performance, and execution tools 
for assisting with the concurrent navigation, 
execution and operation of other software or website 
features and functions; computer software for 
assisting a user by providing real time guidance, 
performance, and execution tools for others, such as 
the interactive creation of online instructional guides 
to accomplish tasks on a website or software or other 
Internet platforms; computer software for 
manipulating and changing display of a website or 
software to introduce interactive elements, widgets, 
tool-tips or textual information; web-browser 
extension for modifying websites and web 
documents; computer software for composing and 
editing automation rules and digital walkthroughs for 
a website or another software; computer chatbot 
software for simulating conversations and for 
performing actions based on user instructions; 
Augmented reality software for providing augmented 
reality display related to usage guidance; computer 
software for receiving messages and displaying 
notifications relating thereto; all included in class 9 

תוכנת מחשב עבור סיוע למשתמש על ידי מתן כלים להדרכה, 
לביצוע ולהוצאה לפועל בזמן אמת עבור סיוע עם ניווט, ביצוע 
והפעלה בו זמנית של מאפיינים ותכונות של תוכנה או אתר 
אינטרנט אחרים; תוכנת מחשב עבור סיוע למשתמש על ידי 
מתן כלים להדרכה, לביצוע ולהוצאה לפועל בזמן אמת, כגון 
יצירה אינטראקטיבית של מדריכי הוראות מקוונים כדי לבצע 
משימות באתר אינטרנט או בתוכנת מחשב או בפלטפורמות 
אינטרנט אחרות; תוכנת מחשב למניפולציה ולשינוי של תצוגה 

של אתר אינטרנט או תוכנת מחשב להוספה של רכיבים 
אינטרקטיבים, ווידג'טים, רמזים צצים, או מידע טקסטואלי; 
הרחבה לדפדפן לצורך שינוי אתרי אינטרנט ומסמכי רשת; 

תוכנת מחשב לצורך יצירה ועריכה של חוקי אוטומציה ומדריכי 
דרך דיגיטליים עבור אתרי אינטרנט ותוכנות אחרות;תוכנת 
שיחוח-רובוטית ניתנת להורדה לצורך סימולציה של שיחות 

וביצוע פעולות על סמך הוראות משתמש; תוכנת מציאות רבודה 
לצורך הצגה של מציאות רבודה בהקשר להדרכת משתמשים; 
תוכנת מחשב עבור קבלת הודעות והצגת התראות הקשורות 

בהן; הנכללים כולם בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 35 סוג: 35

Compiling and analyzing statistics, data and other 
sources of information for business purposes; 
Monitoring usage of computer software and websites 
for business purposes; Business data analysis 
services in the field of employee training, employee 
productivity, employee onboarding and customer 
onboarding; Business process discovery service, 
namely automatically identifying frequent business 
processes performed by users; Business monitoring 
and consulting services, namely, tracking web sites 
and applications of others to provide strategy and 
insight regarding marketing, sales, operations or 
product design, namely using analytic and statistic 
models for the understanding and predicting of 
consumers, businesses, and market trends and 
actions; conducting business surveys; conducting 
employee surveys for others for purposes of 
improving employee performance, productivity, 
adoption of features; all included in class 35.

איסוף וניתוח סטטיסטיקות, מידע ומקורות מידע נוספים 
לצרכים עסקיים; ניטור שימוש בתוכנות מחשב ובאתרי אינטרנט 
לצרכים עסקיים; שירותי ניתוח מידע עסקי בתחום של הדרכת 
עובדים, הכשרת עובדים והכשרת לקוחות; שירות גילוי של 
תהליכים עסקיים, ובפרט זיהוי אוטומטי של תהליכים עסקיים 
נפוצים המבוצעים על ידי משתמשים; שירותי ניטור וייעוץ 

עסקיים, בפרט, מעקב אחר פעילות באתרי אינטרנט ובתוכנות 
בכדי לספק אסטרטגיה ותובנות לגבי שיווק, מכירות, תפעול, או 
תכנון מוצר, ובפרט שימוש באנליטיקות ובמודלים סטטיסטיים 
לצורך הבנה וחיזוי של פעולות ושל טרנדיים של לקוחות, 

עסקים, ושל השוק; עריכת סקרים עסקיים; עריכת סקרי עובדים 
עבור אחרים לצורך שיפור ביצועי העובדים, תפוקת עובדים, 
ואימוץ תכונות על ידי העובדים; הנכללים כולם בסוג 35  

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 138330/06/2019



Ownersבעלים

Name: WalkMe Ltd. שם: ווקמי בע"מ

Address: 10 HaUmanim Street, Tel Aviv, 6789730, Israel כתובת : רח' האומנים 10, תל אביב, 6789730, ישראל

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

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for assisting a user by providing real time 
guidance, performance, and execution tools for 
assisting with the concurrent navigation, execution 
and operation of other software or website features 
and functions for website or application development; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for assisting a user by providing real time 
guidance, performance, and execution tools for 
others, such as the interactive creation of 
instructional guides to accomplish tasks on a website 
or software or other Internet platforms; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
manipulating and changing display of a website or 
software to introduce interactive elements, widgets, 
tool-tips or textual information; providing temporary 
use of non-downloadable software for tracking user 
engagement, user productivity, efficiency or adoption 
of features, in another software or on a website; 
computer services for the analysis of data, namely 
analysis of execution of multiple separate web-sites 
or applications, for the purpose of tracking cross-
platform activity of users; providing temporary use of 
non-downloadable chatbot software for simulating 
conversations and performing actions based on user 
instructions; providing temporary use of non-
downloadable software for recording user activity on 
an application, a website, or a combination thereof, 
and for displaying recorded activities to authorized 
users; providing temporary use of non-downloadable 
software for providing augmented reality display 
related to usage guidance; providing temporary use 
of non-downloadable software for using Application 
Programming Interface (API) for providing reports 
using third-party software and for activation 
functionalities in third-party software; all included 
class 42

אספקת שימוש זמני בתוכנה שלא ניתנת להורדה לצורך סיוע 
למשתמש על ידי מתן כלי הדרכה, ביצוע והוצאה לפועל בזמן 

אמת עבור סיוע עם ניווט, ביצוע והפעלה בו זמנית של מאפיינים 
ותכונות של תוכנה אחרת או אתר אינטרנט; אספקת שימוש 

זמני בתוכנה שלא ניתנת להורדה לצורך סיוע למשתמש על ידי 
מתן כלים להדרכה, לביצוע ולהוצאה לפועל בזמן אמת עבור 

סיוע עם ניווט, ביצוע והפעלה בו זמנית, כגון יצירה 
אינטראקטיבית של מדריכים חינוכיים מקוונים כדי לבצע 

משימות באתר אינטרנט או בתוכנת מחשב או בפלטפורמות 
אינטרנט אחרות;  אספקת שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לצורך מניפולציה ושינוי של תצוגה של אתר אינטרנט 
או תוכנת מחשב להוספה של רכיבים אינטרקטיבים, ווידג'טים, 
רמזים צצים, או מידע טקסטואלי; אספקת שימוש זמני בתוכנה 
שאינה ניתנת להורדה לצורך מעקב אחר מעורבות משתמשים, 
תפוקת משתמשים, יעילות או אימוץ תכונות בתוכנה אחרת או 
באתר אינטרנט; שירותי מחשוב לצורך ניתוח מידע, ובפרט 

ניתוח של הרצות של מספר תוכנות או אתרי אינטרנט נפרדים 
לצורך מעקב אחר פעילות משתמשים חוצת-פלטפורמות; 
אספקת שימוש זמני בתוכנת שיחוח-רובוטית שאינה ניתנת 
להורדה לצורך סימולציה של שיחות וביצוע פעולות על סמך 
הוראות משתמש; אספקת שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לצורך הקלטת פעילות משתמש על גבי תוכנות, אתרי 
אינטרנט או שילוב שלהם ולצורך הצגת פעילויות מוקלטות 
למשתמשים מורשים; אספקת שימוש זמני בתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה לצורך הצגה של מציאות רבודה בהקשר 
להדרכת משתמשים; אספקת שימוש זמני בתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה לצורך שימוש בממשקי תוכנה בכדי לספק 

דוחות באמצעות תוכנות צד-שלישי ולצורך הפעלה של תכונות 
בתוכנות צד-שלישי; הנכללים כולם בסוג 42.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 138430/06/2019



Trade Mark No. 313558 מספר סימן

Application Date 28/12/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1448118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shymanskyi Taras Yuriiovych

Address: vul. Marshala Tymoshenka, 2B, kv. 37, Kyiv 
04212, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; cosmetics; nail polish; nail varnish; 
shining preparations (polish); cosmetic kits; nail art 
stickers; nail care preparations; false nails; gel nail 
polish; decorative nail varnish; liquids for manicure.

כ"ז סיון תשע"ט - 138530/06/2019



Trade Mark No. 314359 מספר סימן

Application Date 23/09/2018 תאריך הגשה

International Registration No. 1452932 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and black.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing access to electronic databases relating to 
patient medical records.

Class: 42 סוג: 42

Computer software consulting services; electronic 
data storage; cloud computing services; providing 
online non-downloadable software in the field of 
health care, medicine, patient care, and medical 
records; data encryption services.

Class: 44 סוג: 44

Providing health care information; providing health 
care information 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)

Jamaica, 23/03/2018, No. 74675 ג'מאייקה, 23/03/2018, מספר 74675

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז סיון תשע"ט - 138630/06/2019



EPICHECK

Trade Mark No. 314533 מספר סימן

Application Date 07/03/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratories for use in the field of cancer detection

הכנות דיאגנוסטיות למעבדות קליניות או רפואיות לשימוש 
בתחום גילוי הסרטן.                                                         

      

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic test kits for medical and clinical use 
comprised of markers for use in identifying and 
measuring changes associated with cancer or 
precancerous conditions; medical diagnostic assay 
kits comprised of markers for use in identifying and 
measuring changes associated with cancer or 
precancerous conditions; medical diagnostic kits 
comprised of medical diagnostic markers for use in 
the field of cancer detection

ערכות בדיקה דיאגנוסטיות לשימוש רפואי וקליני הכוללות 
סמנים המשמשים לזיהוי וניטור שינויים הקשורים לסרטן או 

למצב קדם סרטני; ערכות בדיקה לאבחון רפואי הכוללות סמנים 
המשמשים לזיהוי וניטור שינויים הקשורים לסרטן או למצב קדם 
סרטני; ערכות אבחון רפואיות הכוללות סמנים דיאגנוסטיים 

רפואיים לשימוש בתחום גילוי הסרטן.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for medical diagnostic testing in the field 
of cancer

מנגנון לאבחון רפואי בתחום הסרטן.                                     
                          

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; 
consulting services in the fields of biotechnology and 
pharmaceutical research and development; custom 
design and development of chemical reagents and 
biochemical assays, all in the field of cancer and 
precancerous conditions.

מחקר ופיתוח תרופתיים; שירותי ייעוץ בתחומי הביוטכנולוגיה 
ומחקר ופיתוח תרופתיים; עיצוב מותאם אישית ופיתוח של 

ריאג'נטים כימיים ובדיקות ביוכימיות,  הכלולים בתחום הסרטן 
ומצבים קדם סרטניים.                                                       
                                                                                    

                              

Class: 44 סוג: 44

Consulting services in the field of health; consulting 
services in the field of diagnostic medical testing; 
medical analysis for the diagnosis of cancer and 
prognosis of expected progression of the disease; 
medical testing for diagnostic or treatment purposes 
in the fields of the detection and treatment of cancer; 
providing cancer screening services; providing a 
website featuring information in the fields of the 
diagnosis and treatment of cancer

שירותי ייעוץ בתחום הבריאות; שירותי ייעוץ בתחום הבדיקות 
רפואיות דיאגנוסטיות; אנליזה רפואית לאבחון סרטן ולחיזוי 
התקדמותה הצפויה של המחלה; בדיקות רפואיות למטרות 

דיאגנוסטיות או טיפול בשדות גילוי הסרטן והטיפול בו; אספקת 
שירותי סקירת סרטן; אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע 

בתחומי אבחון הסרטן והטיפול בו.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ז סיון תשע"ט - 138730/06/2019



Ownersבעלים

Name: NUCLEIX LTD שם: נוקלאיקס בע"מ

Address: Pekris 3, Rehovot, 7670203, Israel כתובת : פקריס 3, רחובות, 7670203, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

כ"ז סיון תשע"ט - 138830/06/2019



ג'ול

Trade Mark No. 314539 מספר סימן

Application Date 10/03/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; liquid nicotine solutions and 
other nicotine preparations for use as aids in smoking 
cessation; pharmaceutical preparations for the 
treatment of nicotine addiction; smoking cessation 
preparations containing nicotine substitute suitable 
for ingestion and inhalation; medicated lozenges and 
gums containing a nicotine substitute for smoking 
cessation; transdermal patches for use in the 
treatment of nicotine addiction; nicotine patches for 
smoking cessation; pharmaceutical preparations for 
use in discouraging the smoking habit; inhalers 
containing a nicotine substitute for use in smoking 
cessation; smoking cessation preparations in the 
nature of nicotine powder in cartridges for use in 
inhalation devices; smoking cessation preparations in 
the nature of flavored and non-flavored dry powder 
nicotine preparations.

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירים לגמילה מעישון; תמיסות 
ניקוטין נוזלי ותכשירי ניקוטין אחרים לשימוש כעזר לגמילה 

מעישון; תכשירי רוקחות לטיפול בהתמכרות לניקוטין; תכשירים 
לגמילה מעישון המכילים תחליפי ניקוטין המתאימים ללקיחה 
דרך הפה ולשאיפה; טבליות (לכסניות) או מסטיקים תרופתיים 

המכילים תחליף ניקוטין לגמילה מעישון; מדבקות עוריות 
לשימוש בטיפול בהתמכרות לניקוטין; מדבקות ניקוטין להפסקת 
עישון; תכשירי רוקחות לשימוש לשם הרתעת הרגל העישון; 
משאפים המכילים תחליף ניקוטין לשימוש לגמילה מעישון; 
תכשירי גמילה מעישון מסוג של אבקת ניקוטין במחסניות 

לשימוש במכשירי שאיפה; תכשירים לגמילה מעישון מסוג של 
אבקות ניקוטין יבשות בטעמים וללא טעמים.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software for mobile devices for use 
with an oral vaporizer for smoking purposes, namely, 
software for remotely adjusting and saving vaporizer 
temperature settings and updating vaporizer 
firmware; accessories for electric vaporizers for the 
vaporization of herbal and plant matter for household 
purposes, namely, charging cases, electrical 
adapters, and power cords; batteries and electric 
accumulators for electric and electronic cigarettes; 
battery chargers for use with electronic and electric 
cigarettes; usb chargers for electric and electronic 
cigarettes; car chargers for electric and electronic 
cigarettes; electronic devices and appliances for 
charging and carrying electronic and electric 
cigarettes; computer software for use in posting, 
transmitting, retrieving, receiving, reviewing, 
organizing, searching and managing text, audio, 
visual and multimedia data and content via 
computers, mobile phones, wired and wireless 
communication devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks.

תוכנות הניתנות להורדה עבור התקנים ניידים לשימוש עם 
מכשיר אידוי לצריכה אוראלית למטרות עישון, דהיינו, תוכנות 
להתאמה מרחוק ושמירה מרחוק על הגדרת טמפרטורת 

מכשיר אידוי ועדכון קושחת מכשיר אידוי; אביזרים למכשירי 
אידוי חשמליים לאידוי עשבים וצמחים לשימוש ביתי, דהיינו, 
נרתיקי טעינה, מתאמים חשמליים וכבלי חשמל; סוללות 

ומצברים חשמליים לסיגריות חשמליות וסיגריות אלקטרוניות; 
מטענים לסוללות לשימוש עם סיגריות אלקטרוניות 

וסיגריותחשמליות; מטעני יו.אס.בי לסיגריות חשמליות וסיגריות 
אלקטרוניות; מטעני רכב לסיגריות חשמליות וסיגריות 

אלקטרוניות; מכשירים והתקנים אלקטרוניים לטעינה ונשיאת 
סיגריות אלקטרוניות וחשמליות; תוכנות מחשב לשימוש 

בפרסום פוסטים, העברה, אחזור, קבלה, סקירה, ארגון, חיפוש 
וניהול של טקסט, אודיו, נתונים ויזואליים ונתוני מולטימדיה 

ותוכן באמצעות מחשבים, טלפונים סלולריים, התקני תקשורת 
קווית ואלחוטית ורשתות תקשורת אופטית ואלקטרונית; תוכנות 
מחשב לחישוב, מיפוי, העברה ודיווח של מידע הקשור למיקום, 
תנועה, קרבה, יציאה והגעה של אנשים ואובייקטים באמצעות 
מחשבים, טלפונים סלולריים, התקני תקשורת קווית ואלחוטית 
ורשתות תקשורת אופטית ואלקטרונית.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 138930/06/2019



 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, instruments and devices 
designed to aid in smoking cessation; medical 
apparatus for facilitating the delivery and inhalation of 
nicotine preparations; nicotine drug delivery system 
for medical treatment; inhalers for medical use; dry 
powder inhalation devices sold empty for medical or 
therapeutic use; devices sold empty for the delivery 
of nicotine-based compounds, compositions, and 
medicaments via inhalation for medical or therapeutic 
purposes; dry powder inhalers sold empty for the 
delivery of nicotine preparations and tobacco 
substitutes for medical or therapeutic purposes; 
aerosol dispensers for medical use; vaporizers for 
medical purposes; electric vaporizers for 
administering steam inhalants for medical purposes.

אבזרים רפואיים, דהיינו, מכשירים ואבזרים שנועדו לסייע 
בגמילה מעישון; התקנים רפואיים המסייעים למתן ושאיפה של 
תכשירי ניקוטין; מערכת מתן ניקוטין לטיפול רפואי; משאפים 
לשימוש רפואי; משאפי אבקה יבשה הנמכרים ריקים לשימוש 
רפואי או טיפולי; אבזרים הנמכרים ריקים למתן תרכובות 
המבוססות על ניקוטין, תרכובות ותרופות באמצעות שאיפה 

לשימוש רפואי או טיפולי; משאפי אבקה יבשה הנמכרים ריקים 
למתן תכשירי ניקוטין ותחליפי טבק לשימוש רפואי או טיפולי; 
מנפקי תרסיס לשימוש רפואי; מכשירי אידוי (וופורייזרים) 

למטרות רפואיות; מכשירי אידוי חשמליים למתן ממסי אדים 
לשימוש רפואי.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 11 סוג: 11

Electric vaporizers for the vaporization of herbal and 
plant matter for household purposes.

מכשירי אידוי חשמליים לאידוי עשבים וצמחים לשימוש ביתי     
                                                                          

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches; nicotine-based 
liquid, namely, liquid nicotine used to refill electronic 
cigarettes; cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill liquids, 
namely, chemical flavorings in liquid form used to 
refill electronic cigarettes; chemical flavorings in 
liquid form, and tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes; cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; electronic 
smoking vaporizers, namely, electronic cigarettes; 
tobacco substitutes in liquid solution form other than 
for medical purposes for electronic cigarettes; refill 
cartridges sold empty for electronic cigarettes; 
electric vaporizers, namely, smokeless vaporizer 
pipes for the ingestion and inhalation of tobacco and 
other herbal matter; electric vaporizers for the 
vaporization of tobacco; processed tobacco pods; 
pipe tobacco, namely, tobacco for use in electric 
vaporizers; tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, snus tobacco; tobacco sold in 
pods.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; נוזל על בסיס ניקוטין, דהיינו, 
ניקוטין נוזלי המשמש למילוי סיגריות אלקטרוניות; מחסניות 
הנמכרות מלאות בניקוטין נוזלי לסיגריות אלקטרוניות; נוזלי 
מילוי לסיגריות אלקטרוניות, דהיינו, חומרי טעם כימיים בצורה 
נוזלית למילוי סיגריות אלקטרוניות; חומרי טעם כימיים בצורה 
נוזלית ותחליפי טבק בתמיסה נוזלית שאינם לשימוש רפואי; 
מחסניות הנמכרות מלאות בחומרי טעם כימיים בצורה נוזלית 
לסיגריות אלקטרוניות; סיגריות אלקטרוניות; מכשירי אידוי 

אלקטרוניים לעישון, דהיינו, סיגריות אלקטרוניות; תחליפי טבק 
בתמיסה נוזלית, שאינם לשימוש רפואי, לסיגריות אלקטרוניות; 
מחסניות למילוי חוזר הנמכרות ריקות לסיגריות אלקטרוניות; 
מכשירי אידוי חשמליים, דהיינו, מקטרות אידוי ללא עשן 
להכנסה דרך הפה ושאיפת טבק וחומרים צמחיים אחרים; 
מכשירי אידוי חשמליים לאידוי טבק; מחסניות טבק מעובד; 

טבק למקטרות, דהיינו, טבק לשימוש במכשירי אידוי חשמליים; 
טבק, בין אם מיוצר או לא מיוצר; טבק לעישון, טבק למקטרות, 
טבק לגלגול ידני, טבק סנוס; טבק שנמכר במחסניות.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 139030/06/2019



Trade Mark No. 314824 מספר סימן

Application Date 18/01/2019 תאריך הגשה

International Registration No. 1455290 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joseph-Marie PIVIDAL

Address: 1 avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; deodorants for personal use 
(perfumery); perfumes; eaux de toilette; perfumery 
products that can be used in apparatus or lamps 
intended for purifying air as well as for absorbing 
odors; room fragrances; perfumed sachets for linen; 
cosmetics; body lotions for cosmetic use; cleansing 
milk for toilet purposes; essential oils; oils for toilet 
purposes; beauty masks for the face, body and hair; 
cosmetic products for skin care; toiletries; perfumed 
powder for cosmetic use; make-up products; 
lipsticks; nail polish; pencils for cosmetic use; hair 
lotions; shampoos; dentifrices; soaps; depilatory 
products; shaving products; after-shave lotions; bath 
salts 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)

European Union, 20/07/2018, No. 017933083 האיחוד האירופי, 20/07/2018, מספר 017933083

Class: 3 סוג: 3

כ"ז סיון תשע"ט - 139130/06/2019



SOFTOPTICS

Trade Mark No. 315221 מספר סימן

Application Date 28/03/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reality Plus Ltd. שם: ריאלטי פלוס בע"מ

Address: 5 b’ Atir Yeda Street, Kefar Sava, 4464305, 
Israel

כתובת : רחוב עתיר ידע 5 ב', כפר סבא, 4464305, ישראל

חברה פרטית

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

Computer software for processing, controlling, 
managing, optimization and displaying digital content 
on electronic displays and/or lens; Electronic display 
interfaces; Apparatus comprised primarily of 
computer software, computer hardware and 
electronic displays and/or lens designed for 
processing, controlling, managing, optimization and 
displaying digital content on electronic displays 
and/or lens; all included in class 9.

תוכנת מחשב עבור עיבוד, פיקוח, ניהול, אופטימיזציה והצגה 
של תוכן דיגיטלי על גבי צגים ו/או עדשות דיגיטליים; ממשקים 
עבור צגים דיגיטליים; מכשירים המורכבים בעיקר מתוכנת 
מחשב, חומרה וצגים ו/או עדשות דיגיטליים המיועדים עבור 

עיבוד, פיקוח, ניהול, אופטימיזציה והצגה של תוכן גיטלי על גבי 
צגים ו/או עדשות דיגיטליים; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ז סיון תשע"ט - 139230/06/2019



Trade Mark No. 315468 מספר סימן

Application Date 03/04/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices, remote controls, prcessors, printed circuit 
boards, conductive appliances, switching, 
transformers, capacitance, regulation or control of 
electricity and various electric systems; equipment for 
data processing and computers; all included in class 

התקנים, שלטים, מעבדים, לוחות ומכשירים להולכה, מיתוג, 
המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל ומערכות חשמל 

שונות; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ז סיון תשע"ט - 139330/06/2019



Class: 11 סוג: 11

Heating elements; impellers [parts of air-conditioning 
apparatus]; air impellers for ventilation; refrigerating 
counters; ventilation apparatus;; electric space 
cooling apparatus for household purposes; 
combination apparatus for cooling and freezing; air-
conditioning apparatus for household purposes; air-
conditioning apparatus for industrial purposes; air-
conditioning installations for cars; refrigerating 
apparatus;
dampers [heating]; walk-in freezers; refrigerating 
chambers; extractors [ventilation or air-conditioning]; 
hoods for air-conditioning apparatus; air-conditioning 
units; residential air-conditioning units; refrigerating 
appliances and installations; air-conditioning panels 
for use in walk-in coolers; electric fans for air-
conditioning; fan
heaters; electric window fans; ventilating fans; axial-
flow fans for air-conditioning; fans [parts of air-
conditioning installations]; electric fans; electric fans 
for personal use; electric fans for household 
purposes; ventilating fans for household purposes; 
ventilating fans for commercial use; ventilating fans 
for industrial purposes; fans
[air-conditioning]; fans for air-conditioning 
installations; evaporators for air-conditioning 
apparatus; ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus; air-conditioning apparatus and 
installations; window air-conditioning apparatus; 
combined heating and air-conditioning apparatus; air-
conditioning apparatus for commercial buildings; 
cooling apparatus; electrical fans being parts of 
household air-conditioning  installations; turbine 
ventilators [ventilation apparatus]; dehumidifiers, 
electric; air filters for air-conditioning
units; air filters for industrial purposes; air filters for 
industrial installations; filters for air conditioning; 
ventilation [air-conditioning] installations for buildings; 
ventilation [air-conditioning] installations for 
laboratories; air-conditioning apparatus; domestic air-
conditioning installations; air-conditioning installations 
for commercial use; freezers; electric freezers for 
household purposes; refrigerators; wine cellars, 
electric; electric
refrigerators; electric refrigerators for household 
purposes; gas refrigerators; refrigerators, cooling 
apparatus and freezers for medical storage purposes; 
refrigerator-freezers; heat pumps; ventilation 
installations; ventilation [air-conditioning] installations 
for vehicles; air cooling apparatus; air-conditioning 
installations;
air-conditioning installations for household purposes; 
air-conditioning installations for industrial purposes; 
central air-conditioning installations; central air-
conditioning installations for household purposes; 
cooling installations; heat sinks for use in ventilating 
apparatus; baking ovens for household purposes. 

גופי חימום; גלגלי הנעה [חלקים של מכשירי מיזוג אוויר]; גלגלי 
הנעה באוויר להתקני אוורור; דלפקי קירור; התקני אוורור; 
התקנים חשמליים ביתיים לקירור מרחבי; התקנים משולבים 

לקירור והקפאה; התקני מיזוג אוויר לשימוש ביתי; התקני מיזוג 
אוויר לשימוש תעשייתי; התקני מיזוג אוויר עבור כלי רכב; 
התקני קירור; ווסתים [חימום]; חדרי הקפאה; חדרי קירור; 

חולצים [אוורור או מיזוג אוויר]; חופות עבור מכשירי מיזוג אוויר; 
יחידות מיזוג אוויר; יחידות מיזוג אוויר למגורים; כלים ומתקנים 

לקירור; לוחות בקרת מיזוג אוויר
לשימוש בחדרי קירור; מאווריים חשמליים למיזוג אוויר; מאווררי 
חימום; מאווררי חלון חשמליים; מאווררים; מאווררים בזרימה 
צירית למיזוג אוויר; מאווררים [חלק ממערכות מיזוג אוויר]; 
מאווררים חשמליים; מאווררים חשמליים לשימוש אישי; 

מאווררים חשמליים לשימוש ביתי; מאווררים לשימוש ביתיי;  
מאווררים לשימוש מסחרי; מאווררים לשימוש תעשייתיי; 

מאווררים [מיזוג אוויר]; מאווררים עבור מערכות מיזוג אוויר; 
מאיידים להתקני מיזוג אוויר; מכשירי ומתקני אוורור [מיזוג 

אוויר]; מכשירים ומתקנים למיזוג
אוויר; מכשירים למיזוג אוויר חלוני; מכשירים משולבים של 

מיזוג אוויר וחימום; מכשירי מיזוג אוויר עבור מבנים מסחריים; 
מכשירי קירור; מניפות חשמליות המהוות חלק ממערכות מיזוג 
אוויר במשק בית; מניפות טורבינה [מכשירי אוורור]; מסירי 

לחות חשמליים; מסנני אוויר ליחידות מיזוג אוויר; מסנני אוויר 
למטרות תעשייתיות; מסנני אוויר למתקנים תעשייתיים; מסננים 
למיזוג אוויר; מערכות אוורור [מיזוג אוויר] למבנים; מערכות 
אוורור [מיזוג אוויר] למעבדות; מערכות מיזוג אוויר; מערכות 

מיזוג אוויר ביתיות; מערכות מיזוג
אוויר לשימוש מסחרי; מקפיאים; מקפיאים חשמליים ביתיים; 
מקררים; מקררי יין, חשמליים; מקררים חשמליים; מקררים 

חשמליים לשימוש ביתי; מקררים מופעלי גז; מקררים, מכשירי 
קירור ומקפיאים למטרות איחסון רפואי; מקררים-מקפיאים; 

משאבות חימום; מתקני אוורור; מתקני אוורור [מיזוג אוויר] לכלי 
רכב; מתקנים לקירור אוויר; מתקני מיזוג אוויר; מתקני מיזוג 
אוויר לשימוש ביתי; מתקני מיזוג אוויר לשימוש תעשייתי; 
מתקני מיזוג אוויר מרכזי; מתקני מיזוג אוויר מרכזי לשימוש 

בייתי; מתקני קירור; צלעות קירור
.לשימוש בהתקני איוורור; תנורי אפייה למטרות משק בית.        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ז סיון תשע"ט - 139430/06/2019



Ownersבעלים

Name: Tsemah ZEM CO Ltd. שם: צמח זם בע"מ

Address: 20 Freiman Yaakov Str. Old Industrial Area, 
Rishon LeZion, 75358, Israel

כתובת : רח' פריימן יעקב 20 איזור תעשיה ישן, ראשון לציון, 
75358, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 139530/06/2019



JUUL

Trade Mark No. 315923 מספר סימן

Application Date 18/04/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; liquid nicotine solutions and 
other nicotine preparations for use as aids in smoking 
cessation; pharmaceutical preparations for the 
treatment of nicotine addiction; smoking cessation 
preparations containing nicotine substitute suitable 
for ingestion and inhalation; medicated lozenges and 
gums containing a nicotine substitute for smoking 
cessation; transdermal patches for use in the 
treatment of nicotine addiction; nicotine patches for 
smoking cessation; pharmaceutical preparations for 
use in discouraging the smoking habit; inhalers 
containing a nicotine substitute for use in smoking 
cessation; smoking cessation preparations in the 
nature of nicotine powder in cartridges for use in 
inhalation devices; smoking cessation preparations in 
the nature of flavored and non-flavored dry powder 
nicotine preparations.

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירים לגמילה מעישון; תמיסות 
ניקוטין נוזלי ותכשירי ניקוטין אחרים לשימוש כעזר לגמילה 

מעישון; תכשירי רוקחות לטיפול בהתמכרות לניקוטין; תכשירים 
לגמילה מעישון המכילים תחליפי ניקוטין המתאימים ללקיחה 
דרך הפה ולשאיפה; טבליות (לכסניות) או מסטיקים תרופתיים 

המכילים תחליף ניקוטין לגמילה מעישון; מדבקות עוריות 
לשימוש בטיפול בהתמכרות לניקוטין; מדבקות ניקוטין להפסקת 
עישון; תכשירי רוקחות לשימוש לשם הרתעת הרגל העישון; 
משאפים המכילים תחליף ניקוטין לשימוש לגמילה מעישון; 
תכשירי גמילה מעישון מסוג של אבקת ניקוטין במחסניות 

לשימוש במכשירי שאיפה; תכשירים לגמילה מעישון מסוג של 
אבקות ניקוטין יבשות בטעמים וללא טעמים.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, instruments and devices 
designed to aid in smoking cessation; medical 
apparatus for facilitating the delivery and inhalation of 
nicotine preparations; nicotine drug delivery system 
for medical treatment; inhalers for medical use; dry 
powder inhalation devices sold empty for medical or 
therapeutic use; devices sold empty for the delivery 
of nicotine-based compounds, compositions, and 
medicaments via inhalation for medical or therapeutic 
purposes; dry powder inhalers sold empty for the 
delivery of nicotine preparations and tobacco 
substitutes for medical or therapeutic purposes; 
aerosol dispensers for medical use; vaporizers for 
medical purposes; electric vaporizers for 
administering steam inhalants for medical purposes.

אבזרים רפואיים, דהיינו, מכשירים ואבזרים שנועדו לסייע 
בגמילה מעישון; התקנים רפואיים המסייעים למתן ושאיפה של 
תכשירי ניקוטין; מערכת מתן ניקוטין לטיפול רפואי; משאפים 
לשימוש רפואי; משאפי אבקה יבשה הנמכרים ריקים לשימוש 
רפואי או טיפולי; אבזרים הנמכרים ריקים למתן תרכובות 
המבוססות על ניקוטין, תרכובות ותרופות באמצעות שאיפה 

לשימוש רפואי או טיפולי; משאפי אבקה יבשה הנמכרים ריקים 
למתן תכשירי ניקוטין ותחליפי טבק לשימוש רפואי או טיפולי; 
מנפקי תרסיס לשימוש רפואי; מכשירי אידוי (וופורייזרים) 

למטרות רפואיות; מכשירי אידוי חשמליים למתן ממסי אדים 
לשימוש רפואי.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

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

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

Trinidad and Tobago, 02/11/2018, No. 54756 טרינידד וטובגו, 02/11/2018, מספר 54756

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ז סיון תשע"ט - 139630/06/2019



 Owners

Name: JUUL Labs, Inc.

Address: 560 20th Street, Building 104, San Francisco, 
California, 94107, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 139730/06/2019



Trade Mark No. 316552 מספר סימן

Application Date 06/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ariel advanced orthopedic Inc. שם: אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ

Address: 124 Ahuza ST., Ra'anana, 43450, Israel כתובת : רח' אחוזה 124, רעננה, 43450, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yael Harel, Law

Address: amos 3, Qiryat Ono, Israel

שם: יעל הראל, עו"ד

כתובת : עמוס 3, קרית אונו, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic shoes for women and for men; sport 
orthopedic shoes; personal matching orthopedic 
insoles; orthopedic insoles; bio-mechanic orthopedic 
insoles; orthopedic insoles for athletes; medical 
insoles for diabetics; orthopedic accessories , 
namely, ankle protector, elbow supporter, shoulder 
affixer, knee stabilizer, knee supporter, knee affixer, 
hands protector, orthopedic dorsal belts, abdomen 
belts, fractures suspensor belts, neck protector; 
walking stick and crutches; elastic socks, for medical 
purposes; all included in class 10.

נעליים אורתופדיות לנשים ולגברים; נעלי ספורט אורתופדיות; 
מדרסים אורתופדיים בהתאמה אישית; מדרסים אורתופדיים; 

מדרסים אורתופדיים ביומכניים; מדרסים אורתופדיים 
לספורטאים; מדרסים רפואיים לחולי סכרת; אביזרים 

אורתופדים, דהיינו, מגן קרסול; תומך מרפק, מקבע כתף, 
מייצב לברך, תומך ברך, מקבע ברך, מגן לשורש כף היד, 

חגורות גב אורתופדיות, חגורות בטן, חגורת שבר, מגן צוואר; 
מקלות הליכה וקביים; גרביים אלסטיות לשימוש רפואי; כולם 

נכללים בסוג 10.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

Class: 25 סוג: 25

Footwear; custom-made footwear; custom-made 
insoles of all kinds; all included in class 25.

הנעלה; נעליים לפי מידה בהתאמה אישית; מדרסים בהתאמה 
אישית מכל הסוגים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ז סיון תשע"ט - 139830/06/2019



Trade Mark No. 316553 מספר סימן

Application Date 06/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Khalil & Sons Restaurant  Ltd שם: מסעדת חליל ובניו בע"מ

Address: Ramla, Israel כתובת : קהילת דטרויט 6, רמלה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AMIR AL-TAJI

Address: Tel Aviv - Yafo, Israel

שם: אמיר אלתאג'י

כתובת : הפלך 7, תל אביב-יפו, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store and/or wholesale store services, 
including movable stores featuring Lebanese and/or 
middle-eastern style foods; services rendered or 
associated with operating and franchising restaurants 
and other establishments or facilities engaged
in providing food and drinks; wholesale and retail 
businesses management and stores; mail order and 
on line sales of foods, beverages; advertising 
services; merchandising, operating, franchising, 
wholesale and retail of businesses
and stores (including factories' stores, online web 
businesses, websites, cellular applications and online 
web stores) which sell, manufacture, market or 
advertise the abovementioned goods and/or services; 
all included in class 35.

שירותי חנויות לרבות חנויות ניידות למכירה קמעונאית ו/או 
סיטונאית של מאכלים בסגנון לבנוני ו/או ים-תיכוני; שירותים 
הקשורים לתפעול וזכיינות של מסעדות ומוסדות או מתקנים 
המעורבים באספקת מזון ומשקאות; שירותי ניהול עסקים 

וחנויות סיטונאיות וקימעוניות; הזמנה בדואר ומכירה מקוונת 
של מזון, משקאות; שירותי פרסומת; מסחור, תפעול, זכיינות, 
סיטונאות וקמעונאות של עסקים וחנויות (ולרבות חנויות מפעל, 
עסקים מקוונים, אתרי אינטרנט, אפליקציות סלולריות וחנויות 
מקוונות ברשת (האינטרנט) אשר מוכרים, מייצרים, משווקים או 
מפרסמים את הסחורות ו/או את השירותים המפורטים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 139930/06/2019



Trade Mark No. 316565 מספר סימן

Application Date 07/05/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for developing, building, and 
operating consumer blockchain applications; 
computer software for interacting with blockchain 
platforms; computer hardware and software for 
blockchain technology; computer software 
development tools for blockchain technology; 
computer software for aiding the development of 
blockchain-based applications; Network servers; 
application software in the field of cloud services, 
mining, connectivity, communication, utility and data 
storage; Software development kit for the EOS 
blockchain; all included in class 9.

תוכנת מחשב לפיתוח, בנייה והפעלת יישומי בלוקצ'יין צרכני; 
תוכנת מחשב לאינטרקציה עם פלטפורמות של בלוקצ'יין; 

חומרת ותוכנת מחשב לטכנולוגיית בלוקצ'יין; כלי פיתוח לתוכנת 
מחשב עבור טכנולוגיית בלוקצ'יין; תוכת מחשב לסייע בפיתוח 
יישומים מבוססי בלוקצ'יין; שרתי רשת; יישום תוכנה בתחום 
שירותי ענן, כרייה, קישוריות, תקשורת, שימוש ואחסון נתונים; 
ערכת פיתוח תוכנה עבור אי.או.אס בלוקצ'יין; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Computerized data storage services; online data 
storage; design of data storage systems; providing 
web servers and co-location servers to third party 
cloud computing and data storage facilities; software 
design and development in the field of cloud 
services, mining, connectivity, communication, utility 
and data storage; development of data processing 
software for blockchain technology; development of 
software application solutions for blockchain 
technology; computer hardware design services for 
blockchain technology; computer program and 
software design, development and programming 
services in the field of cloud services, mining, 
connectivity, communication, utility and data storage; 
Research, design and development services relating 
to computer hardware and software, namely cloud 
services and resource development in the blockchain 
field; Development of blockchain resource 
optimization, namely RAM, CPU and NET; all 
included in class 42.

שירותי אחסון נתונים ממוחשב; אחסון נתונים מקוון; עיצוב של 
מערכות אחסון נתונים; אספקת שרתי אינטרנט ושיתוף מיקום 
שרתים לצד שלישי מחשוב ענן ומתקני אחסון נתונים; עיצוב 
ופיתוח תוכנה בתחום שירותי ענן, כרייה, קישוריות, תקשורת, 
שימוש ואחסון נתונים; פיתוח תוכנה לעיבוד נתונים עבור 
טכנולוגיית בלוקצ'יין; פיתוח פתרונות תוכנת יישום עבור 
טכנולוגיית בלוקצ'יין; שירותי עיצוב חומרת מחשב עבור 

טכנולוגיית בלוקצ'יין; תכנון תכניות ותוכנות מחשב, שירותי 
פיתוח ותכנות בתחום שירותי ענן, כרייה, קישוריות, תקשורת, 
שימוש ואחסון נתונים; שירותי מחקר, תכנון ופיתוח הקשורים 

לחומרה ולתוכנה של מחשב, דהיינו שירותי ענן ופיתוח 
משאבים בתחום הבלוקצ'יין; פיתוח אופטימיזציה למשאבים 
עבור בלוקצ'יין, דהיינו זיכרון גישה אקראית, יע"מ ו-נט; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 140030/06/2019



Ownersבעלים

Name: LiquidApps Ltd שם: ליקווידאפס בע"מ

Address: 7 Emek Bracha Street, Tel Aviv - Yafo
, 6744609, Israel

כתובת : רחוב עמק ברכה 7, תל אביב, 6744609, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 140130/06/2019



Trade Mark No. 316749 מספר סימן

Application Date 14/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: milkstrip ltd. שם: מילקסטריפ בע"מ

Address: Nes Ziyyona, Israel כתובת : נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomit Erez, Adv.

Address: P.O.B. 8, Shefayim, 60990, Israel

שם: שלומית ארז, עו"ד

כתובת : ת.ד. 8, שפיים, 60990, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Easy to use home diagnostic testing kits (including 
test sticks), that provide tailored personalized 
recommendations to address healthcare issues for 
children, parents and adults.

ערכות בדיקה ביתיות פשוטות לשימוש )כולל מקלוני בדיקה(, 
המספקות המלצות מותאמות אישית ונותנות מענה לסוגיות 

בתחום הבריאות של ילדים, הורים ומבוגרים.                         
                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 140230/06/2019



Trade Mark No. 316778 מספר סימן

Application Date 16/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHUFERSAL LTD. שם: שופרסל בע"מ

Address: 30 Shmutkin Street, Rishon Lezion, 7536333, 
Israel

כתובת : רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, 7536333, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of wolesale and retail online shop for a 
variety of products from US suppliers.

שירותים של חנות קמעונאית וסיטונאית מקוונת לממכר מגוון 
מוצרים מהספקים המובילים בארה"ב.       

כ"ז סיון תשע"ט - 140330/06/2019



Trade Mark No. 316783 מספר סימן

Application Date 16/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHUFERSAL LTD. שם: שופרסל בע"מ

Address: 30 Shmutkin Street, Rishon Lezion, 7536333, 
Israel

כתובת : רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, 7536333, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of wolesale and retail online shop for a 
variety of products from US suppliers.

שירותים של חנות קמעונאית וסיטונאית מקוונת לממכר מגוון 
מוצרים מהספקים המובילים בארה"ב.       

כ"ז סיון תשע"ט - 140430/06/2019



Trade Mark No. 316790 מספר סימן

Application Date 16/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHUFERSAL LTD. שם: שופרסל בע"מ

Address: 30 Shmutkin Street, Rishon Lezion, 7536333, 
Israel

כתובת : רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, 7536333, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of wolesale and retail online shop for a 
variety of products from US suppliers.

שירותים של חנות קמעונאית וסיטונאית מקוונת לממכר מגוון 
מוצרים מהספקים המובילים בארה"ב.       

כ"ז סיון תשע"ט - 140530/06/2019



Trade Mark No. 316949 מספר סימן

Application Date 22/05/2019 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: light green, dark green, black and white

הסימן מוגבל לצבעים ירוק בהיר, ירוק כהה, שחור ולבן הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: Daphna Peyser שם: דפנה פייזר

Address: Lamed He STREET 3, Tel Aviv - Yafo, 
6927703, Israel

כתובת : רח' הל"ה 3, תל אביב, 6927703, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan keren

Address: Hashaked, P.O.B. 88, Allone Abba, 3600500, 
Israel

שם: עו"פ אילן קרן

כתובת : השקד, ת.ד. 88, אלוני אבא, 3600500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Gemological services, namely, grading precious 
stones.

שירותים גמולוגיים, דהיינו, דירוג אבנים יקרות.                   

כ"ז סיון תשע"ט - 140630/06/2019



Trade Mark No. 316962 מספר סימן

Application Date 23/05/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Energy control systems; building control
systems; industrial control systems and
their machines, sensors, measuring
instruments and data servers; control
systems; Downloadable software for
controlling, measuring, monitoring,
processing, supervising, and simulating
heating and cooling systems, heaters, air
conditioners, electrical apparatus, home
appliances, energy storage apparatus,
building and home automation systems,
and energy control systems; crowed
control system; energy saving control
systems; Control systems for low voltage
systems; Automated systems for
counting individuals in a crowd; Control
systems for structural applications;
Multimedia systems and their
accessories; Scanners for metal
detection, radioactivity detection,
explosives detection, drug and narcotic
detection, weapons detection; metal
detectors; Security and monitoring
devices, namely, x-ray apparatus, x-ray
scanners, and body scanners; Signaling
apparatus, namely, signal bells, and
detectors for screening individuals,
baggage, and cargo for the presence of
suspicious equipment including narcotics,
jewelry diamonds, and cell phones; metal
detection gates; X-ray machines; x-ray of
goods; x-ray of a person; magnolite
gates; Inspection systems; Command
and control systems; road and
intersection security systems; Homeland
Security systems (HLS); recording
systems; information security systems;
temperature control systems; power
control systems; alarm systems; Public
address systems; fire detection systems
and their accessories; Fire alarms, alarm

מערכות בקרת אנרגיה; מערכות בקרת מבנה;
מערכות בקרה תעשייתיות ומכונות, חיישנים,
מכשירי מדידה ושרתי נתונים שלהן; מערכות

בקרה; תוכנות ניתנות להורדה לשליטה, מדידה,
ניטור, עיבוד, פיקוח, והדמיה של מערכות חימום
וקירור, תנורים, מזגנים, מכשירי חשמל, מוצרי
חשמל ביתיים, מכשירי אחסון אנרגיה, מערכות
אוטומציה לבית ולבניין, ומערכות בקרת אנרגיה
מערכות בקרה לתפוסת קהל; מערכות בקרה

לחסכון באנרגיה; מערכות בקרה למערכות מתח
נמוך; מערכות אוטומטיות לספירת קהל; מערכות

בקרה ליישומי מבנה; מערכות מולטימדיה
ואביזריהן; סורקים לגילוי מתכות, זיהוי

רדיואקטיביות, איתור חומרי נפץ, איתור סמים
וחומרים נרקוטיים, איתור נשק; גלאי מתכות;
התקני אבטחה וניטור, דהיינו, מכשירי רנטגן,

סורקי רנטגן, וסורקי גוף; מכשירי איתות, דהיינו,
פעמוני איתות, וגלאים לסריקת אנשים, מטען,
ומשא, להימצאות ציוד חשוד, לרבות סמים,

יהלומים, תכשיטים, וטלפונים סלולריים; שערים
לגילוי מתכות; מכונות שיקוף; שיקוף סחורות;
שיקוף אדם; שערים מגנולומטריים; מערכות

בידוק; מערכות שליטה ובקרה (שו"ב); מערכות
בטחון בכבישים ובצמתים; מערכות הום לנד
סיקריוטי, מערכות הקלטה; מערכות אבטחת
מידע; מערכות לבקרת טמפרטורה; מערכות
לבקרת חשמל; מערכות התראה; מערכות

כריזה; מערכות גילוי אש ואביזריהן; מערכת גילוי
אש, יחידות אזעקה מרכזיות, אזעקות נגד
פריצות, אזעקות בטיחות אישיות, אזעקות

מצוקה, אזעקות עשן, אזעקות גז; חיישני ריח
לאיתור ריחות; אזעקות דליפת גז; גלאי עשן;
גלאי טמפרטורה; גלאי חום; גלאי תנועה;

אזעקות המופעלות על ידי זיהוי של גזים דליקים;
מצלמות לאיתור גזים דליקים; מערכות מתזים
להגנה מפני אש; מערכות טלוויזיה במעגל סגור

המורכב בעיקר מצלמות, בוררים, מסכים,
מיקרופונים ומכשירי הקלטה; מערכות וידאו
למעקב אבטחה המורכבות בעיקר ממצלמות,
בוררים, מסכים, מיקרופונים ומכשירי הקלטה;

כ"ז סיון תשע"ט - 140730/06/2019



central units, anti-intrusion alarms,
burglar alarms, personal security alarms,
panic alarms, smoke alarms, and gas
alarms; Odor sensors for detecting odors;
Gas leak alarms; Smoke detectors;
temperature detectors; heat detectors;
motion detector; Alarms triggered by the
detection of inflammable gases; cameras
for the detection of inflammable gases;
sprinkler systems for fire protection;
CCTV systems composed primarily of
cameras, switchers, monitors,
microphones and recorders; security
surveillance video systems composed
primarily of cameras, switchers, monitors,
microphones and recorders; access
control systems; Home and business
access control systems and monitoring
devices used to monitor access and
security surrounding homes, businesses,
public institutions and government
agencies; automatic low-power personal
medical emergency alarm devices in the
nature of electronic alarm for summoning
medial\nursing staff and the operation of
these systems through remote
communication; Electric locks including
locks powered by communication;
Biometric fingerprint door lock; Electronic
locks; access controllers; intercoms;
intercom controllers; intercom control
screens; encoded and encrypted
magnetic cards, keypads and card
readers; magnetically encoded
identification badges; digital video
recorders; encoded smart cards
containing programming used to control
access to secure facilities; smart card
encoders; smart card readers; magnetic
encoded access cards, magnetic stripe
card encoders, magnetic stripe card
readers; proximity readers for magnetic
coded cards; contact card readers;
closed circuit television cameras; closed
circuit television monitors; CCTV systems
and digital recording solutions to prevent
theft and loss, and advanced control
systems; optical lenses for closed-circuit
television and video surveillance;
Security surveillance hardware, namely,
surveillance cameras, encoders,
recorders, video analytics computer
appliances; security and surveillance
equipment for video and audio, namely,
object recognition devices, motion
detectors, sound detectors, traffic
detectors, access door controllers,
intrusion detectors; wireless and wired
sensors for glass breakage; security and
surveillance processing hardware and
software for analyzing analog and digital
video images to automatically extract,
record and report information; computer
devices for reading smart cards, radio
frequency identification devices and
biometric information for monitoring
security access, identification, inventory,

מערכות לבקרת כניסה; מערכות בקרת כניסה
ומערכות בקרה לבית ולעסקים, לצרכי ניטור

כניסה ובטחון סביב בתים,עסקים, מוסדות ציבור
וגופים ממשלתיים; מערכות אזעקה אוטומטיות
ובעלות צריכת אנרגיה נמוכה למקרי חירום

אישיים רפואיים, היינו אזעקה אלקטרונית לזימון
צוות רפואי /סיעודי וכן הפעלתם של מערכות
אלה באמצעות תקשורת מרחוק; מנעולים

חשמליים, כולל מנעולים המופעלים באמצעות
תקשורת; מנעול טביעת אצבע ביומטרי לדלת;
מנעולים אלקטרוניים; בקרי גישה; אינטרקום;
בקרי אינטרקום; מסכי בקרת אינטרקום;

כרטיסים מגנטיים, מקלדות וקוראי כרטיסים
מוצפנים ומקודדים; תגים מזהים מגנטיים

ומקודדים; מקליטי וידאו דיגיטליים; כרטיסים
חכמים מקודדים המכילים תכנות שמשמשות
לשליטה בגישה למתקנים מאובטחים; מקודד
כרטיס חכם; קוראי כרטיסים חכמים; כרטיסי
גישה מגנטיים מקודדים, מקודדי פס מגנטי
בכרטיס, קוראי פס מגנטי בכרטיס; קוראי
סמיכות לכרטיסים מגנטיים מקודדים; קוראי
כרטיס קשר; מצלמות טלוויזיה במעגל סגור;
מסכי טלוויזיה במעגל סגור; מערכות טלוויזיה

במעגל סגור ופתרונות הקלטה דיגיטלית למניעת
גניבה ואובדן, ומערכות בקרה מתקדמות; עדשות
אופטיות לטלוויזיה במעגל סגור ומעקב וידאו;
חומרת מעקב בטיחות, דהיינו, מצלמות מעקב,
מקודדים, מקלטים, מכשירים ממוחשבים לניתוח
וידאו; ציוד אבטחה ומעקב לוידאו ושמע, דהיינו,
מכשירי זיהוי אובייקטים, גלאי תנועה, גלאי צליל,
גלאי תנועה, בקרי גישה לדלת, וגלאי פלישה;
חיישנים אלחוטיים וחוטיים לשבירת זכוכיות;

חומרה ותוכנה לאבטחה ומעקב, לצרכי ניתוח של
תמונות וידאו אנלוגיות ודיגיטליות כדי לחלץ,

להקליט ולדווח על מידע באופן אוטומטי; התקני
מחשב לקריאת כרטיסים חכמים, מכשירי זיהוי

תדר רדיו ומידע ביומטרי לניטור גישה
מאובטחת, זיהוי, עריכת רשימת מלאי, או מצב
פיזי; מערכות זיהוי לוחית רישוי הכוללות מכשירי
זיהוי רכב והתקני זיהוי לוחית רישוי; מנגנוני
אבטחה, דהיינו, גלאי מתכות ידניות, גלאי

מתכות שעוברים דרכם, גלאי מתכות כמעבר
מקושת ושערי אבטחה אוטומטיים; מפתחות

אלקטרוניים; מערכת מפתח אלקטרונית לפתיחת
דלת ושערים דרך טלפון סלולארי; מזהי פרטים
בתדר רדיו, דהיינו, כרטיסים, תגים, שרשרת
להחזקת מפתחות ומחזיקי מפתחות, קוראי

פרטי זהות בתדר רדיו; חלקיקי מיקרו מקודדים,
תוויות פלסטיק, סמנים, קוראים אלקטרוניים,
חיישנים, שדרים, מקלטים ובקרים שעושים

שימוש בזיהוי בתדר רדיו, מיקרוגל,
אלקטרומגנטי, תדר רדיו ואיתות אקוסטי-מגנטי
לאיתור או מעקב של אנשים, בעלי חיים, כלי רכב
או טובין; ציוד אלקטרוני למעקב חפצים, דהיינו,
יחידות אלקטרוניות נגד גניבה מחנויות, יחידות
אלקטרונית למניעת גניבת ספרים מהספרייה,
יחידות אלקטרוניות לאיתור מעבר של חיים
ודוממים דרך שערים, תגים ניתנים לזיהוי
אלקטרוני לשימוש עם יחידות כאלו, ויחידות

אלקטרוניות עבור כיבוי אוטומטי של תגים כאלו;
התקני אבטחה אלקטרוניים לשימוש בחנויות,
דהיינו, תצוגות עם אזעקה, קווים עם אזעקה,

סטנדים מודלריים עצמאיים עם אזעקה, סטנדים
מודולאריים עם אזעקה וארונות עם אזעקה,
וחיישנים עבור ההתקנים האמורים; התקנים

למניעת גניבה, המורכבים מבסיס, מעמד שתוכנן
מראש עבור מוצר וכבל המחבר ביניהם לסיוע
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or physical state; license plate
recognition systems comprising vehicle
recognition devices and license plate
recognition devices; security apparatus,
namely, hand-held metal detectors, walkthrough
metal detectors, archway metal
detectors and automated security gates;
electronic keys; electronic key system for
opening door and gates though a mobile
phone; Radio Frequency (RF)
identification credentials, namely, cards,
tags, key fobs and key chains, readers
for Radio Frequency identification
credentials; encoded micro particulates,
plastic labels, markers, electronic
readers, sensors, transmitters, receivers
and controllers utilizing radio-frequency
identification, microwave,
electromagnetic, radio-frequency and
acoustic-magnetic signaling for tracing or
tracking of persons, animals, vehicles or
goods; Electronic article surveillance
equipment, namely, electronic antishoplifting
units, electronic library book
theft prevention units, electronic units for
detecting the passage of animate or
inanimate objects through portals,
electronically detectable tags for use with
such units, and electronic units for
automatically deactivating such tags;
electronic security devices for use in
retail stores, namely, alarming displays,
line alarms, free standing alarm modules,
alarm module stands and cabinet alarms,
and sensors for said devices; theft
prevention devices, consisting of a base,
a pre-formed product mount and a cord
extending there between to assist in
keeping product merchandise in
preformed bases for a secure and orderly
display; Electronic devices and software
applications for home automation and
control; Security software, namely,
software for controlling and monitoring
live image or sounds from security
surveillance cameras on a network or
remotely via the internet; Facilities
management software, namely, software
to control building environment, access
and security systems; controllers for fire,
smoke or gas sensors, intruder sensors,
lighting, parking barriers, air condition,
computer controlled systems and heating
and cooling systems; closed circuit
television controllers; LCD displays; LED
displays; fingerprint sensors; fingerprint
readers and other biometric readers,
namely, hand, iris, and face recognition
readers; magnetic pulse-encoded card
readers; remote controls for doors;
remote controls for alarms; control panels
for electronic security systems; vehicle
monitoring systems; suspicious
monitoring systems; shielding exhibitions;
systems for banknotes protection;
programming position for electronic tags;
Manual Tag Reader (RFID); Smart

בשמירת המוצר והסחורה במעמד היעודי עבור
תצוגה מסודרת ובטוחה; מכשירים אלקטרוניים
ויישומי תוכנה לאוטומציה ובקרת בית; תוכנות
אבטחה, דהיינו, תוכנה לשליטה וניטור של

תמונות חיות ו/או קול ממצלמות אבטחה ומעקב
ברשת או מרחוק באמצעות האינטרנט; תוכנות
ניהול מתקנים, דהיינו, תוכנה לשליטה בסביבה
בנויה, מערכות גישה ואבטחה; בקרי חיישנים
לגילוי אש, עשן, גז, חיישני פריצה, תאורה ,
מחסומי חניה, מיזוג אוויר, מערכות מבוקרות
מחשב ומערכות חימום וקירור; בקרי טלוויזיה
במעגל סגור; מסכי אל סי די; מסכי לד; חיישני
טביעת אצבע; קוראי טביעת אצבע וקוראים

ביומטריים אחרים, דהיינו, יד, אישון, וקוראי זיהוי
פנים; קוראי כרטיסים מגנטיים לרבות בקידוד

דופק; שלט רחוק לדלתות; שלט רחוק לאזעקות;
לוחות בקרה למערכות אבטחה אלקטרוניות;

מערכות ניטור כלי רכב; מערכות ניטור חשודים;
מיגון תצוגות; מערכות למיגון שטרות;עמדת

תכנות תגים אלקטרוניים; קורא תגים ידני (זיהוי
באמצעות תדר); ארונות / מדפים חכמים (זיהוי
באמצעות תדר) לרבות לבתי חולים וספריות;

מערכות לזיהוי שקיות אלומיניום; אביזרי ביטחון;
עמדת אלקטרוניות להשאלה והחזרת ציוד

עצמאיות; גדר אלקטרונית; אמצעי מיגון ואבטחה
לסקטור החקלאי; למעט לוחות אם.
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Cabinets / Shelves (RFID) including
hospitals and libraries; Aluminum bag
identification systems; Safety accessories;
Electronic stand for self borrowing and
returning equipment; Electronic fence;
means of protection and security for the
agricultural sector; excluding
motherboards.
Class: 35 סוג: 35

Accompanying sales processes
maximizing sales through technological
tools, data analysis; manpower services;
cash register services, reception
services, secretarial services, typing
services, manufacturing, marketing and
import services in connection with
cleaning machines, cleaning materials, equipment 
and machinery.

לווי תהליכי מכירה ומיקסום מכירות באמצעות
כלים טכנולוגיים וניתוח נתונים; שירותי כוח אדם;
שירותי קופה, קבלה, מזכירות, קלדנות, ייצור,

שיווק, יבוא בקשר עם מכונות ניקיון, חומרי ניקיון,
ציוד ומיכון.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 36 סוג: 36

Management of safe rooms ניהול חדרי כספות                 

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of
energy control systems, building control
systems, heating and cooling systems,
multimedia systems; Installation,
maintenance and repair of scanners for
metal detection, radioactivity detection,
explosives detection, drug and narcotic
detection, weapons detection;
Installation, maintenance and repair of
metal detectors, x-ray scanners, body
scanners; Maintenance, installation and
repair services of multimedia systems
and accessories, Multimedia screens,
including led screens and projectors;
Maintenance, installation and repair
services of air conditioning control
systems, industrial control systems,
Infrastructures for very low voltage
systems, very low voltage systems in
parking lots, perimeter safety systems,
access control systems, room control
systems, Water systems, computer
controlled systems, low voltage systems,
very low voltage systems, safety
systems, low voltage systems in tunnels,
road and intersection security systems,
IP cameras, Analog cameras, DVR, NVR,
fire center, fire alarm systems, fire
extinguishers, dedicated control rooms
and record machines; Installation,
maintenance and repair of temperature
control systems, power control systems,
alarm systems, public address systems,
fire detection systems, Fire alarms, alarm
central units, anti-intrusion alarms,
burglar alarms, personal security alarms,
panic alarms, smoke alarms, gas alarms,
gas leak alarms, Smoke detectors,
Alarms triggered by the detection of
inflammable gases, cameras for the
detection of inflammable gases, sprinkler
systems for fire protection; Installation,

התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות בקרת אנרגיה,
מערכות בקרת מבנה, מערכות חימום וקירור,

מערכות מולטימדיה; התקנה, תחזוקה ותיקון של
סורקים לגילוי מתכות, זיהוי רדיואקטיביות,
איתור חומרי נפץ, סמים וחומרים נרקוטיים,
איתור נשק\; התקנה, תחזוקה ותיקון של גלאי

מתכות, סורקי רנטגן, סורקי גוף; שירותי אחזקה,
התקנה ותיקון של מערכות מולטימדיה

ואביזריהן, מסכי מולטימדיה, לרבות מסכי לד
ומקרנים; שירותי התקנה, אחזקה ותיקון של
מערכות בקרת מיזוג אוויר, מערכות בקרה

תעשייתית, תשתיות למערכות מתח נמוך מאוד,
מערכות מתח נמוך מאוד בחניונים; מערכות

בטיחות הקפיות, מערכות בקרת כניסה, מערכות
בקרת חדר, מערכות חסכון במים, מערכות

מבוקרות מחשב, מערכות מתח נמוך, מערכות
מתח נמוך מאוד, מערכות בטיחות, מערכות
מתח נמוך במנהרות, מערכות בטחון בכבישים
ובצמתים, מצלמות אי פי, מצלמות אנאלוגיות, די
וי אר, אן וי אר, מוקד אש, מערכות התראת אש,
מטפים, חדרי בקרה ייעודיים, מערכות הקלטה;

התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות לבקרת
טמפרטורה, מערכות לבקרת חשמל, מערכות
התראה, מערכות כריזה, מערכות גילוי אש,
אזעקת שריפה, יחידות אזעקה מרכזיות,

אזעקות נגד פריצה, אזעקות אבטחה אישיות,
אזעקות מצוקה, אזעקות עשן, אזעקות גז,
אזעקות דליפת גז, גלאי עשן, אזעקות
שמופעלות על ידי זיהוי של גזים דליקים,

מצלמות לאיתור גזים דליקים, מערכות מתזים
לכיבוי אש; התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות

כיבוי אש בגז; התקנה, תחזוקה ותיקון של
מערכות שליטה ובקרה (שו"ב); התקנה, תחזוקה

ותיקון של מערכות טלוויזיה במעגל סגור
המורכבות בעיקר ממצלמות, בוררים, מסכים,
מיקרופונים ומכשירי הקלטה; התקנה, תחזוקה

ותיקון מערכות אבטחה של מעקב וידאו
המורכבות בעיקר ממצלמות, בוררים, מסכים,
מיקרופונים ומכשירי הקלטה; התקנה, תחזוקה
ותיקון מערכות בקרת גישה, מערכות בקרת
גישה ביתיות ועסקיות לניטור מכשירים

המשמשים למעקב גישה ואבטחה מסביב לבתים
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maintenance and repair of gas fire
extinguishing systems; Installation,
maintenance and repair of command and
control systems; Installation,
maintenance and repair of CCTV
systems composed primarily of cameras,
switchers, monitors, microphones and
recorders; Installation, maintenance and
repair of security surveillance video
systems composed primarily of cameras,
switchers, monitors, microphones and
recorders; Installation, maintenance and
repair of access control systems, home
and business access control systems and
monitoring devices used to monitor
access and security surrounding homes
and businesses; Installation,
maintenance and repair of electronic
alarm for summoning nursing staff;
Maintenance and repair of panic buttons;
Maintenance and repair of a nurse call
system; Maintenance and repair of
patient distress system; Installation,
maintenance and repair of biometric
fingerprint door lock, electric locks,
electronic locks, access controllers,
intercoms, intercom controllers, intercom
control screens, encoded and encrypted
magnetic cards, keypads and card
readers, magnetically encoded
identification badges, digital video
recorders, smart card encoders, smart
card readers, magnetic encoded access
cards, magnetic stripe card encoders,
magnetic stripe card readers, proximity
readers for magnetic coded cards,
contact card readers, radio frequency
identification devices, closed circuit
television cameras, closed circuit
television monitors; Installation,
maintenance and repair of CCTV
systems and digital recording solutions to
prevent theft and loss, and advanced
control systems; Installation,
maintenance and repair of home
automation devices, surveillance
cameras, encoders, recorders, video
analytics computer appliances, object
recognition devices, motion detectors,
sound detectors, traffic detectors, access
door controllers, intrusion detectors,
wireless and wired sensors for glass
breakage; Installation, maintenance and
repair of security and surveillance
processing hardware and software for
analysing analog and digital video
images to automatically extract, record
and report information; Installation,
maintenance and repair of license plate
recognition systems and vehicle
recognition devices; Installation,
maintenance and repair of hand-held
metal detectors, walk-through metal
detectors, archway metal detectors and
automated security gates, electronic
keys, electronic key system for opening
door and gates though a mobile phone;

ועסקים; התקנה, תחזוקה ותיקון של אזעקה
אלקטרונית לזימון הצוות הסיעודי; תחזוקה
ותיקון של לחצני מצוקה; תחזוקה ותיקון של
מערכת קריאת אחות; תחזוקה ותיקון של

מערכת מצוקת חולה; התקנה, תחזוקה ותיקון
של מנעול טביעת אצבע ביומטרי לדלת, מנעולים
חשמליים, מנעולים אלקטרוניים, בקרי גישה,
אינטרקום, בקרי אינטרקום, מסכי בקרת

אינטרקום, מקודדים וכרטיסים מגנטיים מוצפנים,
מקלדות וכרטיסים מגנטיים, תגים מזהים
מקודדים מגנטית, מקליטי וידאו דיגיטליים,

מקודדי כרטיסים חכמים, קוראי כרטיסים חכמים,
כרטיסי גישה מקודדים מגנטית, מקודדי כרטיסי
פס מגנטי, קוראי כרטיסי פס מגנטי, קוראי
סמיכות לכרטיס מגנטי מקודד, קוראי כרטיסי

קשר, מכשירי זיהוי תדר רדיו, מצלמות טלוויזיה
במעגל סגור, צגי טלוויזיה במעגל סגור; התקנה,
תחזוקה ותיקון מערכות טלוויזיה במעגל סגור
ופתרונות הקלטה דיגיטלית למניעת גניבה
ואובדן, ומערכות בקרה מתקדמות; התקנה,

תחזוקה ותיקון של מערכות בית חכם, מצלמות
מעקב, מקודדים, מקלטים, מכשירים ממוחשבים

לניתוחי וידאו, מכשירי זיהוי אובייקט, גלאי
תנועה, גלאי צליל, גלאי תעבורה, בקרי גישה
לדלת, גלאי פריצה, חיישנים אלחוטיים וחוטיים
לשבירת זכוכיות; התקנה, תחזוקה ותיקון של
חומרה ותוכנה לעיבוד אבטחה ומעקב לניתוח
תמונות וידאו אנלוגי ודיגיטלי כדי לחלץ, להקליט

ולדווח על מידע באופן אוטומטי; התקנה,
תחזוקה ותיקון של מערכות זיהוי לוחית הרישוי
וזיהוי רכב; התקנה, תחזוקה ותיקון של גלאי
מתכות ידניים, גלאי מתכות שעוברים דרכם,

גלאי מתכות מקושתים ושערי אבטחה
אוטומטיים, מפתחות אלקטרוניים, מערכת

מפתח אלקטרונית לפתיחת דלת ושערים דרך
טלפון סלולארי; התקנה, תחזוקה ותיקון של

מזהי פרטים, דהיינו, כרטיסים, תגים, שרשראות
להחזקת מפתחות ומחזיקי מפתחות, קוראי תדר
רדיו לזיהוי פרטים; התקנה, תחזוקה ותיקון של
חלקיקי מיקרו מקודדים, תוויות פלסטיק, סמנים,
קוראים אלקטרוניים, חיישנים, משדרים, מקלטים

ובקרים שעושים שימוש בזיהוי בתדר רדיו,
מיקרוגל, אלקטרומגנטית, תדר רדיו ואיתות
אקוסטי-מגנטי לאיתור או מעקב של אנשים,

בעלי חיים, כלי רכב או טובין; התקנה, תחזוקה
ותיקון של ציוד אלקטרוני למעקב חפצים, דהיינו,
יחידות אלקטרוניות נגד גניבה מחנויות, יחידות
אלקטרוניות למניעת גניבת ספרים לרבות

מספרייה, יחידות אלקטרוניות לאיתור מעבר של
חיים ודוממים דרך שערים, תגים ניתנים לזיהוי
אלקטרוני לשימוש עם יחידות כאלו, ויחידות

אלקטרוניות עבור כיבוי תגים אלו באופן אוטומטי;
התקנה, תחזוקה ותיקון של תצוגה אלקטרונית,
בדמות סטנדים מאובטחים למכשירים דיגיטלים
אלקטרוניים נישאים כדי למנוע גניבת מכשירים

כאלו; התקנה, תחזוקה ותיקון של התקני
אבטחה אלקטרוניים לשימוש בחנויות, דהיינו,
תצוגות עם אזעקה, קווים עם אזעקה, סטנדים

מודלריים עצמאיים עם אזעקה, סטנדים
מודולאריים עם אזעקה וארונות עם אזעקה,
וחיישנים עבור ההתקנים האמורים; התקנה,
תחזוקה ותיקון מכשירים למניעת גניבה,

מורכבים מבסיס, מעמד שתוכנן מראש עבור
המוצר וכבל המחבר ביניהם כדי לסייע בשמירה

על מוצרים וסחורות בתצוגה מאובטחת
ומסודרת; שירותי תחזוקה לטלפונים ניידים,
טאבלטים, מחשבים ניידים ואביזרים נלווים;
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Installation, maintenance and repair of
identification credentials, namely, cards,
tags, key fobs and key chains, readers
for Radio Frequency (RF) identification
credentials; Installation, maintenance and
repair of encoded micro particulates,
plastic labels, markers, electronic
readers, sensors, transmitters, receivers
and controllers utilizing radio-frequency
identification), microwave,
electromagnetic, radio-frequency and
acoustic-magnetic signaling for tracing or
tracking of persons, animals, vehicles or
goods; Installation, maintenance and
repair of electronic article surveillance
equipment, namely, electronic antishoplifting
units, electronic library book
theft prevention units, electronic units for
detecting the passage of animate or
inanimate objects through portals,
electronically detectable tags for use with
such units, and electronic units for
automatically deactivating such tags;
Installation, maintenance and repair of
electronic display stands, in the nature of
secured stands for handheld digital
electronic devices to prevent theft of such
devices; Installation, maintenance and
repair of electronic security devices for
use in retail stores, namely, alarming
displays, line alarms, free standing alarm
modules, alarm module stands and
cabinet alarms, and sensors for said
devices; Installation, maintenance and
repair of theft prevention devices,
consisting of a base, a pre-formed
product mount and a cord extending
there between to assist in keeping
product merchandise in preformed bases
for a secure and orderly display;
maintenance services for mobile phones,
tablets, laptops and accessories;
Installation, repair and maintenance of
building control systems in office
buildings, hotels, hospitals and nursing
homes and other buildings in the public
and private sectors; Installation and
maintenance services for computer
hardware for network systems in the
fields of security, aerospace and defense;
Installation Repair and maintenance of
optical fiber communication,
communications systems, including IP
and LAN communications services,
Communication networks, crowed
counting systems, telephone systems;
Installation and maintenance of
information safety systems; Providing
information, advice and consultancy
relating to cleaning; maintenance and
operation services of buildings; building
construction and construction project
management [supervision] for the
establishment of instruction centers and
bases for governmental or security
organization within the framework of
Build–operate–transfer projects;

התקנה, תיקון ותחזוקה של מערכות בקרה
בבנייני משרדים, בתי מלון, בתי חולים ובתי
אבות ומבנים אחרים במגזר הציבורי והפרטי;
שירותי התקנה ותחזוקה עבור חומרת מחשב
למערכות רשת בתחומי אבטחה, תעופה והגנה;

התקנה תיקון ותחזוקה שלתקשורת סיבים
אופטית; מערכות תקשורת, לרבות שירותי

תקשורת אי פי ושירותי תקשורת רשת מקומית,
רשתות תקשורת; מערכות ספירת קהל, מערכות
טלפון, התקנת ותחזוקת מערכות אבטחת מידע;
מתן מידע ייעוץ והדרכה בקשר עם שירותי ניקיון;
שירותי תחזוקת ותפעול מבנים; שירותי בניה
וניהול פרויקטים לבניה (פיקוח) להקמת מרכזי
הדרכה ובסיסים עבור גופים ממשלתיים או

ביטחוניים במסגרת שיטת בנה הפעל העבר.;
התקנת אזעקה ומנגנוני מיגון; שירותי בקרה

ומדידה של חומרים מסוכנים, שירותי פיקוח על
שעונים ומערכות התראה ושמירה על חומרים
מסוכנים; הרכבה, התקנה, פיקוח על תחזוקה,

השכרה, הענקת שירותים ועיסוק בפעולות בקשר
עם מכונות ניקיון, חומרי ניקיון, ציוד ומיכון;
התקנה, תחזוקה ותיקון של דוכני תצוגה
אלקטרונית, בדמות סטנדים מאובטחים
למכשירים אלקטרוניים דיגיטליים נישאים

למניעת גניבה של מכשירים כאלו.
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installation of alarm and protective
apparatus; control and measurement of
hazardous materials, monitoring on
clocks and alarm systems for hazardous
materials; setup, installation,
maintenance, supervision, rental,
provision of services relating to cleaning
machines, materials, equipment and
machinery; installation, maintenance and
repair of electronic display stands, in the
nature of secured stands for handheld
digital electronic devices to prevent theft
of such devices.

                                                                                    
                                                              

כ"ז סיון תשע"ט - 141330/06/2019



Class: 42 סוג: 42

Remote monitoring and management of
home automation systems, lighting
controls, temperature controls and
energy management systems; Providing
temporary use of on-line software for
controlling home automation devices,
analytics of home automation devices,
and data warehousing; Computer
services, namely, providing a web-based
system and online portal featuring
technology for customers to remotely
manage, administer, modify and control
home security and home automation
devices; Consulting services in the field
of home automation; Energy
management services, namely, providing
online, non-downloadable software for
automatic control of energy management
equipment and thermostats; developing
control applications; software for home
automation and smart home systems;
software for monitoring alarm systems;
Providing a website featuring technology
that allows users to monitor and control a
smart home system at a remote location;
Providing online non-downloadable
software for customers to remotely
manage, administer, modify, and control
home security and home automation
devices; Providing online software that
enables customers to manage, control
and watch security systems, closed
circuit television, motion control,
temperature control, power control,
structure control, room system, electronic
locks, intercom, energy saving systems,
loudspeaker, access control, recording
systems, industrial control systems,
crowed counting systems, and the
production of reports in these contexts;
Online software for the monitoring and
supervision of goods and persons;
Computer services, namely, monitoring
and analyzing energy consumption for
others, and generating reports regarding
same; computer services, namely,
monitoring and analyzing thefts and loss
of goods, and generating reports
regarding same; computer services,
namely, monitoring the scope of
consumption of computerized controlled
systems and crowed counting systems,
and producing reports in this context;
Electronic storage services; Information
security services; support in
accompanying sales processes
maximizing sales through technological
tools; construction planning services for
the establishment of instructional centers
and bases for governmental or security
organization within the framework of
Build–operate–transfer projects.

ניטור וניהול מרחוק של מערכות בית חכם, בקרי
תאורה, בקרי טמפרטורה ומערכות ניהול

אנרגיה; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת
לשליטה בהתקני אוטומציית הבית, ניתוח של

מכשירי אוטומציית הבית, ואחסון נתונים; שירותי
מחשוב, דהיינו, אספקת מערכת מבוססת

אינטרנט ופורטל אינטרנטי הכוללים טכנולוגיה
לניהול מרחוק, שינוי, ובקרה של מערכות

בטיחות והתקני אוטומציה לבית; שרותי ייעוץ
בתחום האוטומציה בבית; שירותי ניהול אנרגיה,
דהיינו, אספקת תוכנה מקוונת שאיננה ניתנת

להורדה לבקרה אוטומטית של ציוד ניהול אנרגיה
ותרמוסטטים; פיתוח אפליקציות בקרה; תוכנה
לאוטומצית הבית ומערכות בית חכם; תוכנה
הכוללת תוכנה עבור ניטור מערכות אזעקת;
אספקת אתר אינטרנט הכוללת טכנולוגיה

המאפשרת למשתמשים לפקח ולשלוט במערכת
בית חכם מרחוק; אספקת תוכנה מקוונת שאינה

ניתנת להורדה המאפשרת ללקוחות לנהל,
לשנות, ולשלוט בהתקני בטיחות לבית

כנה מקווננת i ואוטומצית הבית; אספקת ת
המאפשרת ללקוחות לנהל, לשלוט ולצפות

במערכות בטחון, טמ"ס, בקרת תנועה, בקרת
טמפרטורה, בקרת חשמל, בקרת מבנה, מערכת
חדר, מנעולים אלקטרוניים, אינטרקום, חסכון

באנרגיה, כריזה, בקרת כניסה, מערכות הקלטה,
מערכות בקרה תעשייתית, מערכות לספירת
קהל, והפקת דו"חות בהקשרים אלו; תוכנה
מקוונת לניטור ופיקוח על טובין ואדם ;שרותי

מחשוב, דהיינו, ניטור וניתוח צריכת אנרגיה עבור
אחרים, והפקת דוחות בהקשר זה; שירותי
מחשוב, כלומר, ניטור וניתוח גניבות ואובדן
מוצרים, והפקת דוחות בהקשר זה; שירותי
מחשוב, כלומר, ניטור היקף צריכת מערכות

מבוקרות מחשב ומערכות לספירת קהל, והפקת
דוחות בהקשר זה; שירותי ארכיב אלקטרוניים;
שירותי אבטחת מידע; תמיכה בתהליכי מכירה
ומיקסום מכירות באמצעות כלים טכנולוגיים;
שירותי תכנון בנייה להקמת מרכזי הדרכה

ובסיסים עבור גופים ממשלתיים או ביטחוניים
במסגרת שיטת בנה הפעל העבר.
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Security and guarding services, including
through robots; Security services,
namely, armed and unarmed escorts and
security personnel for the protection of
public and private facilities and
individuals against damage, theft,
security and safety threats, and
vandalism; personal body-guarding;
security guarding services including
surveillance, supervision and search of
buildings, indoor spaces and outdoor
spaces and commercial companies
Public buildings, businesses and private
entities; Personal security; Personal
accompaniment; Securing parking lots;
Vehicle security; Stewardship services;
Marine security; Safeguarding safes; A
motorized security reconnaissance;
Aerial reconnaissance services using
riders; Skipping security; Electronic
security; risk analysis services; targeted
security services; Escort trucks / goods;
Tracking services for goods and man in
movement in space and sea; security
control services in connection with the
security of persons and goods in and
around airports, aero planes, ports and
seaports; security control services in
connection with the security of persons
and goods in buildings, embassies,
airports, train and bus stations and
commercial companies, conferences,
exhibitions and other events;
environment security; perimeter security;
population security; operating a security
center which supervises guards and
security personnel, and provides 24
hours support services; operating a
control room and surveillance centers for
the management and monitoring of
security related systems/components;
providing national monitoring and
supervising services of community-based
parolees, probationers,, detainees,
supervised by an electronic monitoring
program of government agencies and
pre-trial defendants devices, electronic
monitoring programs and devices, webbased
software applications, and voice
recognition equipment; security guarding
services for major events, exhibitions,
sports events, concerts, seminars and
meetings; security services for the
supervision of offenders on community
service, namely, security guarding
services and electronic monitoring; mobile security 
patrols and security guard
services; mobile security guard patrol
services, including preventive rounds in
and around premises and buildings;
security services in public areas; center,
control and reconnaissance services;
guided reconnaissance; viewing center
services, monitoring center services,
listening center services; Consultation
services in the field of security;
consultancy in relation to security and

שירותי ביטחון ושמירה, לרבות באמצעות
רובוטים; שירתי בטחון, דהיינו, מלווים ואנשי
ביטחון חמושים ובלתי חמושים להגנה על

מתקנים ציבוריים ופרטיים ועל יחידים, מפני נזק,
גניבה, איומים בטחוניים ובטיחותיים, ווונדליזם;
אבטחה אישית; שירותי אבטחה הכוללים מעקב,
פיקוח וחיפוש במבנים, בחללים מקורים ושאינם
מקורים וחברות מסחריות, מבנים ציבוריים, בתי

עסק וגופים פרטיים; אבטחת אישיים; ליווי
אישיים; אבטחת חניונים; אבטחת כלי רכב;

שירותי סדרנות; אבטחה ימית; אבטחת כספות;
סיור בטחוני ממונע; שירותי סיור אווירי באמצעות
רחפנים; אבטחה מדלגת; אבטחה אלקטרונית;
שירותי ניתוח סיכונים; אבטחה ייעודית; ליווי

משאיות/סחורות; שרותי מעקב אחר טובין ואדם
בתנועה במרחב ובים; שירותי בקרת אבטחה,
הקשורים לאבטחת אישים וטובין בתוך ומסביב
לנמלי תעופה, מטוסים, נמלים ונמלי ים; שירותי
בקרת אבטחה הקשורים לאבטחת אישים וטובין
בבניינים, שגרירויות, נמלי תעופה, תחנות רכבת
ואוטובוס וחברות מסחריות, כנסים, תערוכות
ואירועים אחרים; הגנה סביבתית; אבטחה
היקפית; אבטחת יישובים; תפעול של מרכז
אבטחה שמפקח על שומרים ואנשי בטחון,

ומספק שירותי תמיכה 24 שעות ביממה; תפעול
של חדר בקרה ומרכזי פיקוח לניהול וניטור

מערכות/ רכיבים הקשורים בבטחון; מתן שירותי
פיקוח וניטור לאומיים בתוך הקהילה של אסירים

משוחררים הנמצאים בפיקוח קצין מבחן,
משוחררים על תנאי, עצורים, מפוקחים בתוכנית
פיקוח אלקטרוני של גופים ממשלתיים ונאשמים
לפני משפט, תכניות פיקוח וניטור אלקטרוני

ומכשירים, אפליקציות מבוססות אינטרנט וציוד
לזיהוי קולי; שירותי אבטחה לאירועים גדולים,
תערוכות, אירועי ספורט, קונצרטים, סמינרים
(השתלמויות) ופגישות; שירותי אבטחה לפיקוח
על עבריינים בעבודות שירות, דהיינו, שירותי
אבטחה וניטור אלקטרוני; סיורי אבטחה ניידים
ושירותי אבטחה; שירותי אבטחה ניידים, לרבות

סיורים מניעתיים בתוך ומסביב לאיזורים
מוגדרים ומבנים; שרותי אבטחה במתחמים
ציבוריים; שירותי מוקד, בקרה וסיור; סיורים

יזומים; שירותי מוקד רואה, שירותי מוקד צופה,
שירותי מוקד בהאזנה; שירותי ייעוץ בתחום
הביטחון; ייעוץ ביחס לאבטחה ובקרת גישה;
ייעוץ ביטחוני ביחס לביטחונן של חברות

מסחריות, בתי עסק וגופים פרטיים מפני תאונות,
גניבה, פח"ע ופריצה; הערכת ביטחונית של

סיכונים ליחידים או רכוש; ייעוץ, סקרים והערכה
ביחס לסוגיות ביטחון וסיכונים, לרבות בנוגע
לפעילות חבלנית עוינת, פעילות פלילית וסיכון
מתמשך לאובדן; ייעוץ והערכה ביחס לסוגיות
ביטחון וסיכון, לרבות כל הנוגע לאבטחת אישים
וחפצים יקרי ערך, מזעור נזקים ואובדן ערך;
שירותי ייעוץ בטחוני בתחומי משאבי אנוש,
הדרכה, ציוד, נהלים ובקרות; שרותי אבטחה
ובטיחות, לרבות כיבוי אש, וכבאות; שירותי

ביטחון בקשר למדידת ריכוז אוויר ובריחת גזים;
שירותי ביטחון, הקשורים לבקרת שאיבה חוזרת

של מים וחומרים דליקים מסוכנים; שירותי
ביטחון הקשורים לשליטת ציוד כיבוי יציב;
אזעקה ושירותי פיקוח, ניטור ומעקב

אלקטרוניים; מתן שירותי רכבי סיור; שירותי זיהוי
בטכנולוגיית, תקשורת טווח אפס; שירותי

חקירות; שירותי חקירות נוסעים; שרותי ייעוץ
בתחום הבטיחות בעבודה; שירותי גילוי ופינוי

מוקשים.

כ"ז סיון תשע"ט - 141530/06/2019



Ownersבעלים

Name: G1 SECURE SOLUTIONS LTD שם: ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

Address: 14 Hashacham St., Petach Tiqva, 4951714, 
Israel

כתובת : רח' השחם 14, פתח תקוה, 4951714, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher IP Group, Patent attorneys

Address: P.O.B. 12352, Hertzliya Bitoach, 4673300, 
Israel

שם: פישר אי.פי. גרופ, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 12352, הרצליה פיתוח, 4673300, ישראל

access control; security consultancy in
relation to the security of commercial
companies, businesses and private
entities against accidents, theft, terror
attack and burglary; Security assessment
of risks to individuals or property;
Consultancy, surveys and evaluation with
respect to security and risk issues,
including regarding hostile terrorist
activity, criminal activity and the
continued risk of loss and waste;
Consultancy and evaluation with respect
to security and risk issues, including
concerning the securing of persons and
valuables, minimizing of damages and
lost value; Consultancy security services
in the areas of human resources, training,
equipment, procedures and controls;
Security and safety services, including
fire extinguishing, and firefighting;
security services in connection to the
measurement of air concentration and
gas-escape; security services in
connection to the control of repumping
water and dangerous combustible
substances; security services in
connection to the control of stable
quenching equipment; alarm and
electronic surveillance monitoring
services; Providing reconnaissance
vehicles services; Providing identification
services using NFC technology;
investigation services; Passenger
inspection services; Consultancy services
relating to workplace safety; Mine
detection and disposal services.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז סיון תשע"ט - 141630/06/2019



Trade Mark No. 316969 מספר סימן

Application Date 23/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: milkstrip ltd. שם: מילקסטריפ בע"מ

Address: Nes Ziyyona, Israel כתובת : נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomit Erez, Adv.

Address: P.O.B. 8, Shefayim, 60990, Israel

שם: שלומית ארז, עו"ד

כתובת : ת.ד. 8, שפיים, 60990, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Home diagnostic strips for testing the quality and 
expiration of breast milk.

רצועות דיאגנוסטיקה ביתיות לבדיקת איכות ותפוגה של חלב 
אם.                                           

כ"ז סיון תשע"ט - 141730/06/2019



Trade Mark No. 316973 מספר סימן

Application Date 23/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 270 SURGICAL LTD. שם: 270 סרג'יקל בע"מ

Address: 4 Arie Regev Street, P.O.B. 8414, Netanya, 
4250212, Israel

כתובת : רגב אריה 4, ת.ד. 8414, נתניה, 4250212, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher IP Group, Patent attorneys

Address: P.O.B. 12352, Hertzliya Bitoach, 4673300, 
Israel

שם: פישר אי.פי. גרופ, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 12352, הרצליה פיתוח, 4673300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments and apparatus namely, surgical 
instruments and apparatus, medical and surgical 
instruments and apparatus namely, medical and 
surgical endoscopes; medical endoscopes; 
endoscopes for medical purposes; endoscopes for 
medical use; endoscopic apparatus for medical 
purposes; endoscopic apparatus for medical use; 
endoscopic cameras for medical purposes; flexible 
medical endoscopes; rigid medical endoscopes; 
medical apparatus and instruments for endoscopic 
surgery.

מכשירים וכלים רפואיים, כלומר מכשירים וכלים המשמשים 
בניתוחים, מכשירים וכלים רפואיים ולשימוש ניתוחי, כלומר 
אנדוסקופים רפואיים ולשימוש ניתוחי; אנדוסקופים רפואיים; 
אנדוסקופים למטרות רפואיות; אנדוסקופים לשימוש רפואי; 

מכשירים אנדוסקופים המשמשים  למטרות רפואיות; מכשירים 
אנדוסקופים לשימוש רפואי; מצלמות אנדוסקופיות המשמשות 
למטרות רפואיות; אנדוסקופים רפואיים גמישים; אנדוסקופים 

רפואיים קשיחים; מכשירים רפואיים ומכשירים לניתוח 
אנדוסקופי.                                                                     

                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 141830/06/2019



270 SURGICAL

Trade Mark No. 316977 מספר סימן

Application Date 23/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 270 SURGICAL LTD. שם: 270 סרג'יקל בע"מ

Address: 4 Arie Regev Street, P.O.B. 8414, Netanya, 
4250212, Israel

כתובת : רגב אריה 4, ת.ד. 8414, נתניה, 4250212, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher IP Group, Patent attorneys

Address: P.O.B. 12352, Hertzliya Bitoach, 4673300, 
Israel

שם: פישר אי.פי. גרופ, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 12352, הרצליה פיתוח, 4673300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments and apparatus namely, surgical 
instruments and apparatus, medical and surgical 
instruments and apparatus namely, medical and 
surgical endoscopes; medical endoscopes; 
endoscopes for medical purposes; endoscopes for 
medical use; endoscopic apparatus for medical 
purposes; endoscopic apparatus for medical use; 
endoscopic cameras for medical purposes; flexible 
medical endoscopes; rigid medical endoscopes; 
medical apparatus and instruments for endoscopic 
surgery.

מכשירים וכלים רפואיים, כלומר מכשירים וכלים המשמשים 
בניתוחים, מכשירים וכלים רפואיים ולשימוש ניתוחי, כלומר 
אנדוסקופים רפואיים ולשימוש ניתוחי; אנדוסקופים רפואיים; 
אנדוסקופים למטרות רפואיות; אנדוסקופים לשימוש רפואי; 

מכשירים אנדוסקופים המשמשים  למטרות רפואיות; מכשירים 
אנדוסקופים לשימוש רפואי; מצלמות אנדוסקופיות המשמשות 
למטרות רפואיות; אנדוסקופים רפואיים גמישים; אנדוסקופים 

רפואיים קשיחים; מכשירים רפואיים ומכשירים לניתוח 
אנדוסקופי                                                                      

                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 141930/06/2019



Trade Mark No. 317137 מספר סימן

Application Date 27/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chen Gefen Shalev שם: חן גפן שלו

Address: Rivka Gover 1, Herzliyya, 4646800, Israel כתובת : רבקה גובר 1, הרצליה, 4646800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Counseling in the field of personal development, 
namely, self-improvement, self-reflection and
interpersonal communication.

ייעוץ בתחום ההתפתחות האישית, היינו, שיפור עצמי, 
התבוננות עצמית ותקשורת בינאישית.

 
                                                                               

כ"ז סיון תשע"ט - 142030/06/2019



KIDSTUDIO

Trade Mark No. 317149 מספר סימן

Application Date 27/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LIRAM EXCLUSIVE 86 LTD. שם: לירם אקסלוסיב 86 בע"מ

Address: 6 Hasatat St., Holon, 5885526, Israel כתובת : רח' הסתת 6, חולון, 5885526, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, coats, jackets, dresses, blouses, 
pants, skirts, T-shirts, sweaters, hosiery, shirts, 
denims, shorts, leggings, swimwear; Baby layettes 
for clothing; footwear; headgear, namely, leather 
hats, knitted hats, fabric hats, bonnets, caps, hoods, 
turbans and veils; belts [clothing], scarfs; all included 
in class 25         

דברי הלבשה, דהיינו, מעילים, ז'קטים, שמלות, חולצות נשים, 
מכנסיים,חצאיות, טישירט, סווצ'רים, הלבשה תחתונה וגרביים, 
חולצות, ג'ינסים, מכנסיים קצרים, טייץ, בגד ים; מערכת פרטי 
ביגוד לתינוקות; מוצרי הנעלה; כיסויי ראש, דהיינו, כובעי עור, 
כובעים סרוגים, כובעי בד, מצנפת, כובעים, קפוצ'ון, טורבן, 

הינומה; חגורות [ביגוד], צעיפים; הנכללים בסוג 25

כ"ז סיון תשע"ט - 142130/06/2019



שומרי הראש

Trade Mark No. 317178 מספר סימן

Application Date 29/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BETTER HAIR CARE ISRAEL LTD שם: בטר הייר קר ישראל בע"מ

Address: 15 Aba Ahimeir, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : אבא אחימאיר 15, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Sonol Tower – 18th Floor, 52 Menachem Begin 
St.,, Tel Aviv, 6713701, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52 ,  מגדל סונול קומה 18,, תל אביב, 
6713701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticide-free head lice removal and prevention 
products, namely, shampoos, conditioners, 
disinfectants, hair sprays.

 מוצרי מניעה והסרת כיני ראש, ללא חומרי הדברה, לרבות, 
שמפו, מרככים, חומרי חיטוי, ספריי שיער.                             

                        

Class: 44 סוג: 44

Lice removal for humans. הסרת כינים לבני אדם.         

כ"ז סיון תשע"ט - 142230/06/2019



Trade Mark No. 317183 מספר סימן

Application Date 29/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Veripack 2000 Ltd. שם: וריפק 2000 בע"מ

Address: 25 Hamerkava Street, P.O.B. 5259, Holon, 
58152, Israel

כתובת : רח' המרכבה 25, ת.ד. 5259, חולון, 58152, ישראל

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: 3 סוג: 3

Shampoo, Hair conditioner, shower gel, bath foam, 
Bath bombs, Hair treatment preparations, Hair 
moisturizers, Hair balm, perfume, Body lotion, Body 
butter, Liquid Soap for Body washing, Body Soaps, 
Body Oil, Hair oil, sun-tanning Oil, Face cream, 
Sunscreen cream, cosmetic gel for the hands, Hand 
cream, Foot cream, Beauty serums, skin serums, 
hair serums, Body scrub, toothpaste, non-medicated 
mouthwashes, wipes for cosmetic use, preparations 
for bleaching, fabric softener, washing powder, floor 
cleaning preparations, Liquid soap for dish washing, 
nail polish, Body deodorant, Hair dye, Eyeliner, 
Lipstick, shoe polish and Cream, make-up for the 
face, all included in class 3.

שמפו, מרכך, ג'ל רחצה, קצף אמבט, פצצת אמבט, תכשירי 
טיפול לשיער, קרם לחות לשיער, ווקס לשיער, בושם, קרם גוף, 
חמאת גוף, סבון גוף נוזלי, סבוני גוף, שמן גוף, שמן שיער, שמן 
שיזוף, קרם פנים, קרם הגנה, ג'ל קוסמטי לידיים, קרם ידיים, 
קרם רגליים, סרום יופי, סרום לעור, סרום שיער, פילינג לגוף, 
משחת שיניים, מי פה, מגבונים קוסמטיים, תכשירים להלבנה, 
מרכך כביסה, אבקת כביסה, תכשירי ניקוי רצפה, סבון נוזלי 
לשטיפת כלים, לק לציפורניים, דיאודורנט לגוף, צבע לשיער, 

אייליינר, שפתון, משחה לצחצוח נעליים, איפור לפנים, הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ז סיון תשע"ט - 142330/06/2019



Sense Your Self by Ricki

Trade Mark No. 317184 מספר סימן

Application Date 29/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RICKI BERNSTEIN שם: ריקי ברנשטיין

Address: 27 Dan St., Jerusalem, Israel כתובת : רחוב דן 27, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Law Office

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

שם: פרל משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for dispensing non-medical oxygen and 
aromatherapy that also utilizes light, sound, and 
vibration for relaxation therapy; physical therapy 
equipment in the nature of foam rollers, manually 
operated resistance tubing, weighted balls for 
physical therapy; weighted blankets for physical 
therapy; physical therapy exercise balls; apparatus 
for vibrational therapy, namely, tuning forks, 
harmonica, singing bowls; Apparatus for somatic 
therapy, namely, tactile stones, pictures for therapy 
purposes; apparatus for dispensing pungent food for 
exploring taste buds; apparatus for dispensing 
aromatherapy oils for treating anxiety; manually 
operated exercise equipment for physical therapy 
purposes; all included in class 10.

מכשיר לפיזור חמצן לא רפואי וארומתרפיה, שמנצל גם אור, 
צליל ורטט לטיפול בהרפיה; ציוד פיזיותרפיה בתצורה של רולים 
לעשיית קצף, רצועות (צינורות) התנגדות המופעלים ידנית, 
כדורים כבדים לטיפול בפזיותרפיה; שמיכות כבדות לטיפול 
בפזיותרפיה; כדורי אימון לפיזיותרפיה; מכשיר לתרפיה 

באמצעות רטט, קולן, מפוחית, קערה מזמרת; מכשיר לתרפיה 
גופנית, אבני מישוש, תמונות למטרת תרפיה, מכשיר להפצת 
אוכל חריף כדי לחקור את בלוטות הטעם; מכשיר להפצת 
שמנים ארומתרפיים לטיפול בחרדה; ציוד לאימון פיזי 

בפיזיותרפיה המופעל ידנית; הנכללים כולם בסוג 10.             
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Trade Mark No. 317209 מספר סימן

Application Date 30/05/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for treating water; Chemical products for 
the treatment of water; Water purifying chemicals; 
Chemical compositions for water treatment; Chemical 
preparations for use in the manufacture of biocides; 
Chemical testing kits for determining water 
properties; Water purifying chemicals for swimming 
pools; Copper sulfate [blue vitriol]; Percarbonates; 
Phosphates for water treatment; Phosphates for 
potable water treatment.

כימיקלים לטיפול במים; מוצרים כימיים לטיפול במים; כימיקלים 
לטיהור מים; תרכובות כימיות לטיפול במים; תכשירים כימיים 
לשימוש בייצור ביוצידים; ערכות בדיקה כימיות לבדיקת מאפייני 
מים; כימיקלים לטיהור מים לבריכות שחייה; נחושת גופרתית; 
פרקרבונטים; פוספטים לטיפול במים; פוספטים לטיפול במים 
ראויים לשתייה.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 5 סוג: 5

Algicides; Algicides for agricultural purposes; 
Algicides for agricultural use; Algicides for swimming 
pools; Pesticides; Agricultural pesticides; Herbicides; 
Aquatic herbicides; Pond herbicides; Biological 
herbicides; Herbicides for agricultural purposes; 
Herbicides for agricultural use; Herbicides for 
domestic use; Fungicides; Biological fungicides; 
Fungicides for medical purposes; Fungicides for 
agricultural purposes; Fungicides for killing vermin; 
Fungicides for horticultural use; Fungicides for 
agricultural use; Fungicides for domestic use; 
Fungicides for medical use; Biocides; Natural 
biocides; Synthetic biocides.

חומרים קוטלי אצות; קוטלי אצות למטרות חקלאיות; קוטלי 
אצות לשימוש חקלאי; קוטלי אצות לשימוש בבריכות שחייה; 
מדבירי מזיקים; קוטלי מזיקים לחקלאות; חומרים קוטלי 

עשבים; קוטלי צמחי מים; קוטלי צמחי בריכות; קוטלי עשבים 
ביולוגיים; קוטלי עשבים למטרות חקלאיות; קוטלי עשבים 

לשימוש חקלאי; קוטלי עשבים לשימוש ביתי; קוטלי פטריות; 
קוטלי פטריות ביולוגיים; קוטלי פטריות לצרכים רפואיים; קוטלי 
פטריות למטרות חקלאיות; קוטלי פטריות להשמדת מזיקים; 
קוטלי פטריות למטרות גינון; קוטלי פטריות לשימוש חקלאי; 
קוטלי פטריות לשימוש ביתי; קוטלי פטריות לשימוש רפואי; 

ביוצידים - חומרי חיטוי; ביוצידים טבעיים;  ביוצידים סינטטיים.   
                                                                           

כ"ז סיון תשע"ט - 142530/06/2019



Ownersבעלים

Name: BlueGreen Water Technologies Ltd שם: בלוגרין ווטר טקנולוג'יס בע"מ

Address: 43 Brodetsky St., Tel Aviv - Yafo, 6905233, 
Israel

כתובת : ברודצקי 43, תל אביב-יפו, 6905233, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cabilly&Co.,Ip and E-Commerce Law

Address: 6 Maskit St., Business Park, Building B, 4th 
Floor, P.O.B. 12352, Herzliya, 4673300, Israel

שם: קבילי ושות'

כתובת : רח' משכית 6, פארק תעשייתי, בניין ב', קומה 4, ת.ד. 
12352, הרצליה, 4673300, ישראל

כ"ז סיון תשע"ט - 142630/06/2019



LAKE GUARD

Trade Mark No. 317210 מספר סימן

Application Date 30/05/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BlueGreen Water Technologies Ltd שם: בלוגרין ווטר טקנולוג'יס בע"מ

Address: 43 Brodetsky St., Tel Aviv - Yafo, 6905233, 
Israel

כתובת : ברודצקי 43, תל אביב-יפו, 6905233, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cabilly&Co.,Ip and E-Commerce Law

Address: 6 Maskit St., Business Park, Building B, 4th 
Floor, P.O.B. 12352, Herzliya, 4673300, Israel

שם: קבילי ושות'

כתובת : רח' משכית 6, פארק תעשייתי, בניין ב', קומה 4, ת.ד. 
12352, הרצליה, 4673300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for treating water; Chemical products for 
the treatment of water; Water purifying chemicals; 
Chemical compositions for water treatment; Chemical 
preparations for use in the manufacture of biocides; 
Chemical testing kits for determining water 
properties; Water purifying chemicals for swimming 
pools; Copper sulfate [blue vitriol]; Percarbonates; 
Phosphates for water treatment; Phosphates for 
potable water treatment.

כימיקלים לטיפול במים; מוצרים כימיים לטיפול במים; כימיקלים 
לטיהור מים; תרכובות כימיות לטיפול במים; תכשירים כימיים 
לשימוש בייצור ביוצידים; ערכות בדיקה כימיות לבדיקת מאפייני 
מים; כימיקלים לטיהור מים לבריכות שחייה; נחושת גופרתית; 
פרקרבונטים; פוספטים לטיפול במים; פוספטים לטיפול במים 
ראויים לשתייה.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 5 סוג: 5

Algicides; Algicides for agricultural purposes; 
Algicides for agricultural use; Algicides for swimming 
pools; Pesticides; Agricultural pesticides; Herbicides; 
Aquatic herbicides; Pond herbicides; Biological 
herbicides; Herbicides for agricultural purposes; 
Herbicides for agricultural use; Herbicides for 
domestic use; Fungicides; Biological fungicides; 
Fungicides for medical purposes; Fungicides for 
agricultural purposes; Fungicides for killing vermin; 
Fungicides for horticultural use; Fungicides for 
agricultural use; Fungicides for domestic use; 
Fungicides for medical use; Biocides; Natural 
biocides; Synthetic biocides.

חומרים קוטלי אצות; קוטלי אצות למטרות חקלאיות; קוטלי 
אצות לשימוש חקלאי; קוטלי אצות לשימוש בבריכות שחייה; 
מדבירי מזיקים; קוטלי מזיקים לחקלאות; חומרים קוטלי 

עשבים; קוטלי צמחי מים; קוטלי צמחי בריכות; קוטלי עשבים 
ביולוגיים; קוטלי עשבים למטרות חקלאיות; קוטלי עשבים 

לשימוש חקלאי; קוטלי עשבים לשימוש ביתי; קוטלי פטריות; 
קוטלי פטריות ביולוגיים; קוטלי פטריות לצרכים רפואיים; קוטלי 
פטריות למטרות חקלאיות; קוטלי פטריות להשמדת מזיקים; 
קוטלי פטריות למטרות גינון; קוטלי פטריות לשימוש חקלאי; 
קוטלי פטריות לשימוש ביתי; קוטלי פטריות לשימוש רפואי; 

ביוצידים - חומרי חיטוי; ביוצידים טבעיים;  ביוצידים סינטטיים.   
                                                                           

כ"ז סיון תשע"ט - 142730/06/2019



Trade Mark No. 317236 מספר סימן

Application Date 02/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Veripack 2000 Ltd. שם: וריפק 2000 בע"מ

Address: 25 Hamerkava Street, P.O.B. 5259, Holon, 
58152, Israel

כתובת : רח' המרכבה 25, ת.ד. 5259, חולון, 58152, ישראל

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: 3 סוג: 3

Shampoo; hair conditioner; shower gel; bath foam; 
bath bombs; hair treatment preparations; hair 
moisturizers; hair balm; perfume; body lotion; body 
butter; liquid soap for body washing; body soaps; 
body oil; hair oil; sun-tanning oil; face cream; 
sunscreen cream; cosmetic gel for the hands; hand 
cream; foot cream; face mask; beauty serums; skin 
serums; hair serums; body scrub; toothpaste; non-
medicated mouthwashes; wipes for cosmetic use; 
preparations for bleaching; fabric softener; washing 
powder; floor cleaning preparations; liquid soap for 
dish washing; nail polish; body deodorant; hair dye; 
eyeliner; lipstick; shoe polish and cream; make-up for 
the face; all included in class 3.

שמפו; מרכך; ג'ל רחצה; קצף אמבט; פצצת אמבט; תכשירי 
טיפול לשיער; קרם לחות לשיער; ווקס לשיער; בושם; קרם גוף; 
חמאת גוף; סבון גוף נוזלי; סבוני גוף; שמן גוף; שמן שיער; שמן 
שיזוף; קרם פנים; קרם הגנה; ג'ל קוסמטי לידיים; קרם ידיים; 
קרם רגליים; מסכת פנים; סרום יופי; סרום לעור; סרום שיער; 

פילינג לגוף; משחת שיניים; מי פה; מגבונים קוסמטיים; 
תכשירים להלבנה; מרכך כביסה; אבקת כביסה; תכשירי ניקוי 
רצפה; סבון נוזלי לשטיפת כלים; לק לציפורניים; דיאודורנט 
לגוף; צבע לשיער; אייליינר; שפתון; משחה לצחצוח נעליים; 

איפור לפנים; הנכללים כולם בסוג 3.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 142830/06/2019



Trade Mark No. 317357 מספר סימן

Application Date 03/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shay Nomberg שם: שי נומברג

Address: P.O.B. 4242, Rishon Leziyyon, 7514201, Israel כתובת : ת.ד. 4242, ראשון לציון, 7514201, ישראל

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: 3 סוג: 3

Bath salts, Bath oils, Bath foam, Aromatic essential 
oils, Body oils, Body lotions, Shampoo, Body soap, 
Liquid Soap for Body washing, shower gel, hair 
conditioner, Body butter, Hand cream, Foot cream, 
Face cream, non-medicated scrubs for face and 
body, perfume, perfume oils, Body gel; all included in 
class 3.

מלח אמבט, שמני אמבט, קצף אמבט, שמנים אתריים 
ארומטיים, שמני גוף, קרם גוף, שמפו, סבון גוף, סבון גוף נוזלי, 
ג'ל רחצה, מרכך שיער, חמאת גוף, קרם ידיים, קרם רגליים, 
קרם פנים, פילינג לפנים ולגוף, בושם, שמני בושם, ג'ל לגוף; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

          

כ"ז סיון תשע"ט - 142930/06/2019



Trade Mark No. 317371 מספר סימן

Application Date 04/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ravit Dahan שם: רוית דאהן 

Address: Tirza 14 Street, Ramat Gan, Israel כתובת : תרצה 14, רמת גן, 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: 28 סוג: 28

Games; board games; board games comprised of 
playing cards, board and card games and their 
accessories, cards for games, maps for games, 
riddle maps for games, mystery games, dice; all 
included in class 28.

משחקים; משחקי קופסא; משחקי קופסא המורכבים מקלפים, 
משחקי לוח וקלפים ואביזרים וחלקים שלהם, קלפי משחקי, 
מפות משחק, מפות סתרים,  כתבי חידה למשחק, קוביות; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                  

כ"ז סיון תשע"ט - 143030/06/2019



Trade Mark No. 317388 מספר סימן

Application Date 05/06/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Brokerage services, management and appraisal of 
real estate

Real estate brokerage services 
relating to the purchase of land

Investment recommendations

Online brokerage in trade and transactions related to 
currency and other financial products

Transaction services and transfer of investment 
funds

Investment management services relating to periodic 
payments

Investment management services with respect to 
variable periodic payments

Financial management services and brokerage in the 
areas of financial assets, futures contracts

Management of financial assets

International brokerage services

Brokerage in financial investments

Real estate brokerage

Financial advice in the field of real estate bank 
intermediation

all included in class 36.

שירותי תיווך, ניהול ושמאות של נדל"ן 

שירותי תיווך נכסי דלא ניידי המתייחסים לרכישת קרקעות
 

המלצות השקעה 

תיווך מקוון בסחר ובעסקאות הקשורים למטבע ולמוצרים 
פיננסים אחרים

שירותי עסקה והעברת כספיי השקעה

שירותי ניהול השקעה בהתייחס לתשלומים תקופתיים

שירותי ניהול השקעה בהתייחס לתשלומים 
תקופתיים משתנים 

שירותי ניהול פיננסי ותיווך בתחומי נכסים 
פיננסיים, חוזים עתידיים

ניהול נכסים פיננסים 

שירותי תיווך בינלאומי

תיווך בהשקעות פיננסיות

תיווך בנכסים מסחריים

ייעוץ פיננסי בתחום תיווך שטרות נדל"ן 

כולם בסיווג 36.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ז סיון תשע"ט - 143130/06/2019



Ownersבעלים

Name: TP RMC Ltd שם: טי.פי אר.אמ.סי בע"מ 

Address: 10 Lea Goldberg st, Be'er Ya'aqov, 7031730, 
Israel

כתובת : לאה גולדברג 10, באר יעקב, 7031730, 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

כ"ז סיון תשע"ט - 143230/06/2019



Trade Mark No. 317567 מספר סימן

Application Date 10/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.R JEWELERY DESIGN LTD. שם: מ.ר עיצובי תכשיטים בע"מ

Address: Bene Beraq, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

חברה פרטית

Name: MEIR PERETZ שם: מאיר פרץ

Address: Bene Beraq, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TONY SHALEM

Address: Rishon Leziyyon, Israel

שם: טוני שלם

כתובת : משה לוי 11, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
and semi-precious stones;  horological and 
chronometric instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים, אבנים יקרות ואבני חן; 
שעונים ומכשירים כרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.         

                                                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 143330/06/2019



רב גן

Trade Mark No. 317576 מספר סימן

Application Date 11/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zeev Rot שם: זאב רוט

Address: Moshe Sne 4, Kefar Sava, Israel כתובת : משה סנה 4, כפר סבא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Law Office

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

שם: פרל משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization of entertainment events in nursery and 
schools; organization of educational events in 
nursery and schools; organization, production and 
presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes; organization, presentation 
and production of shows and live performances; 
arranging and conducting of conferences, 
conventions, educational exhibitions, classes, 
lectures, seminars and training workshops; arranging 
and conducting of training courses; directing of 
theater productions; Nursery schools; vocational 
guidance [education or training advice]; teaching at 
elementary schools; teaching at Nursery schools; 
teaching in higher education institutions in the field of 
Jewish studies; Dissemination of educational material 
in Judaism field; production of theatrical 
performances; production of plays; production of 
shows; writing of texts; screenplay writing; poem and 
lyric writing; religious education; education, teaching 
and training in the field of Jewish studies; educational 
consultancy in the field of Jewish studies; providing 
of training and education relating to theatrical, 
musical, television, radio and cinematic shows; 
provision of training courses in the field of Jewish 
studies; providing educational courses in the field of 
Jewish studies; conducting of educational courses in 
the field of Jewish studies; production of children 
programs; all included in class 41.

ארגון אירועי בידור בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים; ארגון אירועי 
חינוך בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים; ארגון, הפקה והצגה של 
אירועים למטרות חינוכיות, תרבותיות או בידוריות; ארגון, הצגה 
והפקה של מופעים וביצועים חיים; ארגון וניהול כנסים, ועידות, 

תערוכות חינוכיות, שיעורים, הרצאות, סמינרים וסדנאות 
[הכשרה]; ארגון וניהול של קורסי הכשרה; בימוי הפקות 

תאטרון; גני ילדים; הדרכה מקצועית [ייעוץ חינוכי או אימוני]; 
הוראה בבתי ספר יסודיים; הוראה בגני ילדים; הוראה במוסדות 
להשכלה גבוהה בתחום לימודי היהדות; הפצת חומר חינוכי 
בתחום היהדות; הפקה של מופעי תאטרון; הפקה של מחזות; 
הפקת מופעים; כתיבת טקסטים; כתיבת תסריטים; כתיבת 

שירה ושירים; חינוך דתי; חינוך, הוראה והכשרה בתחום לימודי 
יהדות; ייעוץ חינוכי בתחום לימודי יהדות; מתן הכשרה וחינוך 
בתחום מופעי תיאטרון, מוזיקה, טלוויזיה, רדיו וקולנוע; מתן 
קורסי הכשרה בתחום לימודי היהדות; מתן קורסים חינוכיים 
בתחום לימודי היהדות; ניהול קורסים חינוכיים בתחום לימודי 
היהדות; הפקת תוכניות ילדים; הנכללים כולם בסוג 41.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ז סיון תשע"ט - 143430/06/2019



Trade Mark No. 317592 מספר סימן

Application Date 11/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kobi Borochov שם: קובי בורוכוב

Address: Ben Yahuda st. 81, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בן יהודה 81, תל אביב, ישראל

Name: Eli Borochov שם: אלי בורוכוב

Address: Ben Yehuda 81, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בן יהודה 81, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Shimony Adv.

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4070, 
Herzliyya, 4676672, Israel

שם: אלי שמעוני עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4070, הרצליה, 4676672, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings or 
animals; all included in class 44.

טיפולים היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים; 
הנכללים כולם בסוג 44.       

כ"ז סיון תשע"ט - 143530/06/2019



IF-SO

Trade Mark No. 317596 מספר סימן

Application Date 11/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IF-SO TECHNOLOGIES LTD שם: איפסו טכנולוגיות בע"מ

Address: Hagefen 29, Ramat Gan, 5254635, Israel כתובת : הגפן 29, רמת גן, 5254635, 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, 
6618356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software programs, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, editing, creating, personalizing, 
customizing, modifying, maintaining and updating 
websites, web pages, and interactive applications,  
all on a global computer network, mobile devices, 
and online social media, social networking service  
and applications; Software for customizing, 
managing, and personalizing websites content; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב, דהיינו תוכנה וכלים לפיתוח תוכנה ויישומים 
לתכנון, עריכה, יצירה, התאמה אישית, שינוי, שמירה ועדכון של 
אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ויישומים אינטראקטיביים, כל זאת 
ברשת מחשבים גלובלית, בהתקנים ניידים ובמדיה חברתית 
וברשתות חברתיות, באתרי אינטרנט וביישומים; תוכנה 
להתאמה אישית, ניהול והתאמה אישית של תוכן אתרי 

אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ז סיון תשע"ט - 143630/06/2019



Trade Mark No. 317601 מספר סימן

Application Date 12/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Twine Solutions Ltd. שם: טווין פתרונות בע"מ

Address: HaTnufa 7 kiryat arie, Petah Tiqwa, 4951025, 
(Kodak Building), Israel

כתובת : התנופה 7 קריית אריה, פתח תקוה, 4951025, (בניין 
קודאק), ישראל

חברה פרטית

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: 2 סוג: 2

Printing inks. צבעי דפוס.         

Class: 7 סוג: 7

Yarn dyeing machines; thread dyeing machines; 
printing machines.

מכונות לצביעת חוט; מכונות לצביעת חוט תפירה; מכונות 
הדפסה.               

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application, namely, cloud-based algorithms for 
capturing images for color analysis in order to 
achieve accurate color readings for color analysis 
and identification, used in conjunction with a thread 
dyeing machine in order to dye a precise color 
directly onto a thread or separately as to allow 
accurate color detection.

תוכנה הניתנת להורדה מסוג של יישום סלולרי,דהיינו, 
אלגוריתמים מבוססי ענן ללכידת תמונות לניתוח צבע על מנת 
להשיג קריאות צבע מדויקות לניתוח וזיהוי צבע, המשמשות 
יחד עם מכונה לצביעת חוט על מנת לצבוע צבע מדויק ישירות 
על חוט או בנפרד, כדי לאפשר זיהוי צבע מדויק.                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 143730/06/2019



Trade Mark No. 317615 מספר סימן

Application Date 13/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ram Peer שם: רם פאר

Address: 8 Ana Frank street,, Ramat Gan, Israel כתובת : אנה פרנק 8, רמת גן, 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: 12 סוג: 12

Scooters; Water scooters; Motor scooters; Mobility 
scooters; Push scooters [vehicles]; Self-balancing 
scooters; Bicycles; Electric bicycles; Tricycles; 
Electric Tricycles; Unicycles; Electric unicycles; Self-
balancing Electric unicycles; Electric vehicles; 
Electrically powered scooters [vehicles]; all included 
in class 12.

קורקינטים; קטנועי ים; קורקינטים מנועיים; קלנועיות; 
קורקינטים [כלי רכב]; קורקינט בייצוב עצמי; אופניים; אופניים 
חשמליים; תלת אופן; תלת אופן חשמלי; חד אופן; חד אופן 
חשמלי; חד אופן חשמלי בייצוב עצמי; כלי רכב חשמליים; 

קורקינטים ממונעי חשמל [כלי תחבורה]; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .12

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 143830/06/2019



Trade Mark No. 317773 מספר סימן

Application Date 16/06/2019 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: 25 סוג: 25

Clothing; jeans; shirts T-shirts, sweatshirts, vests, 
pullovers, sweaters; trousers (shorts, bermuda and 
long) dungarees; overalls, suits, jackets, coats; 
underwear, underpants, boxer shorts, lingerie, bras, 
pajamas, leg warmers, leggings; skirts, dresses; 
bathing suits, bathrobes; headgear, hats, caps, 
berets, bonnets, kerchiefs; socks, stockings, tights, 
corsets, girdles; trainings and sportswear; shoes, 
sport shoes, boots, slippers, sandals; belts and 
sashes; ties; gloves; scarfs, aprons, gowns ; ski 
wear; all included in class 25.

הלבשה; ג'ינס; חולצות, חולצות-טי, מיזעים, גופיות, אפודות, 
סוודרים; מכנסיים (קצרים, ברמודה וארוכים), מכנסי עבודה; 
סרבלים, חליפות, מקטרונים, מעילים; הלבשה תחתונה, 
תחתונים, תחתוני בוקסר, לבנים,  חזיות, פיג'מות, מחממי 

רגליים, חותלות; חצאיות, שמלות; בגדי-ים, בגדי רחצה; כיסויי 
ראש, כובעים, כיפות, כומתות, מצנפות, מטפחות ראש; גרביים, 
גרבונים, גרביים קצרים, מחוכים, חגורות בטן; טריינינגים ובגדי 

ספורט; נעליים, נעלי ספורט, מגפיים, נעלי בית, סנדלים; 
חגורות ואבנטים; עניבות; כפפות; צעיפים; סינרים, גלימות; 
בגדי סקי; כולם נכללים בסוג 25.                               

כ"ז סיון תשע"ט - 143930/06/2019



SIMPLIVIA

Trade Mark No. 317775 מספר סימן

Application Date 16/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SIMPLIVIA HEALTHCARE LTD שם: סימפליויה הלת'קייר בע"מ

Address: 1 Eli Horvitz Street, North Industrial Zone, 
P.O.B. 888, Qiryat Shemona, 1101801, Israel

כתובת : רח' אלי הורביץ 1, א.ת. צפוני, ת.ד. 888, קרית שמונה, 
1101801, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Drug delivery agents consisting of compounds that 
facilitate delivery of a wide range of pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations and substances for use 
in oncology; antibiotics; radioactive substances for 
medical purposes; cytostatics for pharmaceutical 
purposes; pre-filled syringes for medical purposes; 
veterinary preparations sold in pre-filled syringes; 
pre- filled injectors for medical purposes; medicine 
cases, portable, filled;  biological preparations for 
medical or veterinary purposes;  pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune 
diseases.

חומרים להעברת תרופות המורכבים מתרכובות המעודדות 
העברה של מגוון נרחב של חומרי רוקחות; הכנות רוקחיות 
וחומרים לשימוש באונקולוגיה; אנטיביוטיקה; חומרים 

רדיואקטיביים למטרות רפואיות; חומרים ציטוטוקסיים למטרות 
רוקחיות; מזרקים מלאים מראש למטרות רפואיות; תכשירים 

וטרינריים הנמכרים במזרקים ממולאים מראש; מזריקים מלאים 
מראש למטרות רפואיות; מארזים למאגר תרופות, נישאים; 

הכנות ביולוגיות לצרכים רפואיים או וטרינריים; הכנות רוקחיות 
לטיפול במחלות אוטואימוניות.                                            
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for compounding, transfer and 
dispensing of pharmaceuticals to patients or animals, 
consisting of adaptors,  and parts and accessories 
therefore; medication injectors; infusion bags and 
containers; infusion pumps; syringes for injections; 
containers especially made for medical waste; 
medical apparatus for facilitating the inhalation of 
pharmaceutical preparations; containers especially 
adapted for disposal of syringes.

התקנים רפואיים להכנה, העברה ולמתן של תרופות למטופלים 
או בעלי חיים, המורכבים ממתאמים, וחלקים ואביזרים עבורם; 
מזריקי תרופות; שקיות ומיכלי עירוי; משאבות עירוי; מזרקים 
לזריקות; מיכלים מיוחדים לפסולת רפואית; מכשור רפואי 
להקלת השאיפה של הכנות רוקחיות; מיכלים מותאמים 

להיפטרות ממזרקים.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 44 סוג: 44

Consulting services in the field of pharmaceuticals; 
medical consultancy; medical services; nursing 
services; veterinary services; medical care services; 
advisory services relating to medical apparatus and 
instruments; chemotherapy services; nursing home 
services; medical services in the field of oncology; 
pharmacy dispensary services.

שירותי ייעוץ בתחום מוצרי רוקחות;  ייעוץ רפואי; שירותים 
רפואיים; שירותי סיעוד [אחיות]; שירותים וטרינריים; טיפול 
רפואי; שירותי ייעוץ הקשורים למתקנים ומכשירים רפואיים; 
שירותי כימותרפיה ;שירותי סיעוד [אחיות] ביתי; שירותים 

רפואיים בתחום האונקולוגיה; שירותי הנפקת תרופות.             
                                                                                    

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 144030/06/2019



Trade Mark No. 317782 מספר סימן

Application Date 16/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nature's Pro Israel (2014) Ltd שם: נייצ'רס פרו ישראל (2014) בע"מ

Address: Galgali hapladah, Herzliyya Pituah, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח, 4672211, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs

Address: 5 Azrieli Center, Tel Aviv - Yafo, 6702501, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, תל אביב-יפו, 6702501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplement which contains calcium complex 
and phospholipids in liposomal technology 
supplemented with vitamin K2; tablets of dietary 
supplement; all included in class 5.

תוסף תזונה המכיל קומפלקס סידן ופוספוליפידים בטכנולוגיה 
ליפוזומלית בתוספת ויטמין קי 2; טבליות של תוסף תזונה; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 144130/06/2019



CHEMFORT

Trade Mark No. 317784 מספר סימן

Application Date 16/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SIMPLIVIA HEALTHCARE LTD שם: סימפליויה הלת'קייר בע"מ

Address: 1 Eli Horvitz Street, North Industrial Zone, 
P.O.B. 888, Qiryat Shemona, 1101801, Israel

כתובת : רח' אלי הורביץ 1, א.ת. צפוני, ת.ד. 888, קרית שמונה, 
1101801, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for compounding and transfer of 
pharmaceuticals to patients or animals, consisting of 
adaptors, and parts and accessories therefore.

התקנים רפואיים להכנה, העברה ולמתן של תרופות למטופלים 
או בעלי חיים, המורכבים ממתאמים, וחלקים ואביזרים עבורם.  
                                                                                     

כ"ז סיון תשע"ט - 144230/06/2019



Trade Mark No. 317793 מספר סימן

Application Date 17/06/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Marking of raw materials, including metals and metal 
ores, minerals, including conflict minerals, diamonds 
and precious stones, during or after mining, by 
inserting or applying other materials to the 
aforementioned raw materials, diamonds and 
precious stones, for the purpose of encoding 
information; marking of products comprising raw 
materials, including metals, metal ores, minerals, 
conflict minerals, diamonds or precious stones, 
during or after production, by inserting or applying 
other materials to the products, for the purpose of 
encoding information; encoding information on raw 
materials, diamonds and precious stones and on 
products comprising raw materials, diamonds or 
precious stones through a chemical or physical 
marking process.

סימון של חומרי גלם, כולל מתכות ומחצבי מתכת, מינרלים, 
כולל מינרלים מאזורי קונפליקט, יהלומים ואבנים יקרות, במהלך 
או לאחר כריה, על ידי החדרה או השמה של חומרים אחרים 

לחומרים הגולמיים, ליהלומים ולאבנים היקרות המוזכרים לעיל, 
למטרת קידוד מידע; סימון של מוצרים המורכבים מחומרים 

גולמיים, כולל מתכות, מחצבי מתכת, מינרלים, מינרלים מאזורי 
קונפליקט, יהלומים או אבנים יקרות, במהלך או לאחר הפקה, 
על ידי החדרה או השמה של חומרים אחרים למוצרים, למטרת 
קידוד מידע; קידוד מידע על חומרים גולמיים, יהלומים ואבנים 
יקרות ועל מוצרים המורכבים מחומרים גולמיים, יהלומים או 

אבנים יקרות באמצעות תהליך סימון כימי או פיזיקלי.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ז סיון תשע"ט - 144330/06/2019



Ownersבעלים

Name: SECURITY MATTERS LTD שם: סקיוריטי מטרס בע"מ

Address: D.N. Hevel Eilot, Ketura, Israel כתובת : ד. נ. חבל אילות, קטורה, 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

Class: 42 סוג: 42

Retrieving, analyzing and processing encoded 
information embedded inside or on raw materials, 
such as metals, metal ores, diamonds or precious 
stones and uploading the information to a cloud 
computing system or to a distributed blockchain 
system, creating a digital twin to raw materials; 
retrieving, analyzing and processing encoded 
information embedded inside or on products or 
product components, comprising raw materials, 
diamonds or precious stones, and uploading the 
information to a cloud computing system or to a 
distributed blockchain system, creating a digital twin 
to a physical product or product component and a 
profile and associating this profile to a physical 
product or product component; all the aforesaid 
services for the purpose of provenance 
authentication, brand protection, tracking and tracing 
products and product components, supply chain 
management, and logistical processes.

אחזור, ניתוח ועיבוד מידע מקודד המולבש לתוך או על חומרים 
גולמיים, כמו מתכות, מחצבי מתכת, יהלומים או אבנים יקרות 
והעלאת המידע למערכת מחשוב ענן או מערכת בלוקצ'יין 

מבוזרת, ליצירת תאום דיגיטלי לחומרים גולמיים; אחזור, ניתוח 
ועיבוד מידע מקודד המולבש לתוך או על מוצרים או רכיבי 
מוצרים, המורכבים מחומרים גולמיים, יהלומים או אבנים 
יקרות, והעלאת המידע למערכת מחשוב ענן או מערכת 

בלוקצ'יין מבוזרת, ליצירת תאום דיגיטלי למוצר פיזי או לרכיב 
של מוצר ופרופיל וקישור הפרופיל למוצר פיזי או לרכיב של 
מוצר; כל השירותים המוזכרים לעיל למטרה של אימות מקור, 
הגנה על מותג, מעקב והתחקות אחר מוצרים ורכיבי מוצרים, 
ניהול שרשרת אספקה, ותהליכים לוגיסטיים.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ז סיון תשע"ט - 144430/06/2019



Trade Mark No. 317842 מספר סימן

Application Date 19/06/2019 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, adv

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן משרד עורכי דין

כתובת : בית גיבור ספורט קומה 9, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cosmetics and toiletry preparations;  
non-medicated soaps; non-medicated hair lotions; 
perfumery, essential oils; bath preparations ; shower 
preparations; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינם רפואיים; סבונים שאינם 
רפואיים; תרחיצים לשיער שאינם רפואיים; בשמים, שמנים 

אתריים; מוצרי אמבט; מוצרי רחצה; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                                                      

כ"ז סיון תשע"ט - 144530/06/2019



Trade Mark No. 317879 מספר סימן

Application Date 20/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ONCOHOST LTD שם: אונקוהוסט בע"מ

Address: Hamelacha 6, Binyamina-giv'at Ada, 3057319, 
Israel

כתובת : המלאכה 6, בנימינה-ג.עדה, 3057319, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicinal preparations for the treatment of cancer; 
Diagnostic preparations for medical purposes; 
Diagnostic kits comprising primarily diagnostic 
reagents for medical use in the field of oncology.

תכשירים תרופתיים לטיפול בסרטן; תכשירים אבחוניים 
למטרות רפואיות; ערכות אבחוניות המכילות בעיקר ריאגנטים 
אבחוניים לשימוש רפואי בתחום האונקולוגיה.                         
                                                                                    

Class: 44 סוג: 44

Medical analysis services for the prediction of 
response to cancer treatment and its associated 
clinical outcomes and for identification of new drug 
targets for cancer treatment; Medical testing, 
analyzing and reporting services for diagnostic or 
treatment purposes in the field of oncology.

שירותי אנליזה רפואית לחיזוי התגובה לטיפול בסרטן 
והתוצאות הקליניות הקשורות אליה ולזיהוי של מטרות חדשות 
לתרופות לטיפול בסרטן; בדיקות רפואיות, שירותי אנליזה 

ודיווח למטרות אבחון או טיפול בתחום האונקולוגיה.               
                                                                                    
                                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 144630/06/2019



Trade Mark No. 317880 מספר סימן

Application Date 20/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ONCOHOST LTD שם: אונקוהוסט בע"מ

Address: Hamelacha 6, Binyamina-giv'at Ada, 3057319, 
Israel

כתובת : המלאכה 6, בנימינה-ג.עדה, 3057319, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicinal preparations for the treatment of cancer; 
Diagnostic preparations for medical purposes; 
Diagnostic kits comprising primarily diagnostic 
reagents for medical use in the field of oncology.

תכשירים תרופתיים לטיפול בסרטן; תכשירים אבחוניים 
למטרות רפואיות; ערכות אבחוניות המכילות בעיקר ריאגנטים 
אבחוניים לשימוש רפואי בתחום האונקולוגיה.                         
                                                                                    

Class: 44 סוג: 44

Medical analysis services for the prediction of 
response to cancer treatment and its associated 
clinical outcomes and for identification of new drug 
targets for cancer treatment; Medical testing, 
analyzing and reporting services for diagnostic or 
treatment purposes in the field of oncology.

שירותי אנליזה רפואית לחיזוי התגובה לטיפול בסרטן 
והתוצאות הקליניות הקשורות אליה ולזיהוי של מטרות חדשות 
לתרופות לטיפול בסרטן; בדיקות רפואיות, שירותי אנליזה 

ודיווח למטרות אבחון או טיפול בתחום האונקולוגיה.               
                                                                                    
                                                                                  

כ"ז סיון תשע"ט - 144730/06/2019



Breezyclouds

Trade Mark No. 317919 מספר סימן

Application Date 23/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Breezy Clouds Ltd. שם: בריזי קלאודז בע"מ

Address: Tel Aviv - Yafo
, Israel

כתובת : תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Law Office

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

שם: פרל משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; pipe tobacco; chewing tobacco; smoking 
tobacco; tobacco pipes; leaf tobacco; tobacco 
substitutes; cigarettes; electronic cigarettes; oral 
vaporizers for smoking purposes; oral vaporizers for 
smokers; electronic smoking pipes; smokeless cigar 
vaporizer pipes; matches; vaporizers fluids; all 
included in class 34.

טבק; טבק למקטרות; טבק לעיסה; טבק לעישון; מקטרות טבק; 
עלי טבק; חליפי טבק; סיגריות; סיגריות חשמליות; מאדים 
פומיים למטרות עישון; מאדים אוראליים למעשנים; מקטרות 
עישון אלקטרוניות; צינורות אידוי סיגרים ללא עשן; גפרורים; 

הנכללים כולם בסוג 34.                                                     
                                                                                    

                                    

Class: 35 סוג: 35

Retail or wholesale services for tobacco and 
smokers' articles;; retail or wholesale services for 
tobacco substitutes; retail or wholesale services for 
electronic cigarettes; retail or wholesale services for 
oral vaporizers; on-line wholesale store services 
featuring tobacco; all included in class 35.

שרותי מכירות קמעוניות או סיטוניות של טבק ואביזרי עישון; 
שרותי מכירות קמעוניות או סיטוניות של תחליפי טבק; שרותי 
מכירות קמעוניות או סיטוניות של סיגריות אלקטרוניות; שרותי 
מכירות קמעוניות או סיטוניות של מאדים פומיים; שירותים של 
חנות סיטונאית מקוונת לממכר טבק; הנכללים כולם בסוג 35.   

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 144830/06/2019



Trade Mark No. 318081 מספר סימן

Application Date 25/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BOOKAWAY LTD שם: בוקאווי בע"מ

Address: Dubnov 10, Tel Aviv - Yafo, 6473209, Israel כתובת : דובנוב 10, תל אביב-יפו, 6473209, ישראל

חברה פרטית

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: 39 סוג: 39

Website providing travel ticket reservation services; 
travel information services.

אתר אינטרנט המספק שירותי הזמנת כרטיסי נסיעה; שירותי 
מידע על נסיעות.   
                       

כ"ז סיון תשע"ט - 144930/06/2019



Trade Mark No. 318083 מספר סימן

Application Date 25/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CENTRAL COMPANY FOR IMPORT AND 
TRADE IN SMOKING PRODUCTS LTD 

שם: החברה המרכזית ליבוא וסחר מוצרי עישון בע"מ

Address: Hashayish 30, Netanya, 4237990, Israel כתובת : השיש 30, נתניה, 4237990, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: dotan levi lasri

Address: P.O.B. 330, Olesh, Israel

שם: דותן לוי לסרי

כתובת : ת.ד. 330, עלש, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and 
cigars;  electronic cigarettes and oral vaporizers for 
smokers;  smokers’ articles;  matches; all included in 
class 34.

טבק ותחליפי טבק; סיגריות וסיגרים; סיגריות אלקטרוניות 
ומאדים פומיים למעשנים;  צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים 
כולם בסוג 34.                                                                 

                              

כ"ז סיון תשע"ט - 145030/06/2019



Trade Mark No. 318097 מספר סימן

Application Date 26/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tom Sarfati שם: תום צרפתי

Address: Vitkin 9, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : ויתקין 9, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zion, Adv.

Address: 89 Medinat Ha'yehudim St., P.O.B. 4026, 
Herzliah-Pituah, 4614001, Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 
4614001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; jeans; shirts T-shirts, sweatshirts, vests, 
pullovers, sweaters; trousers (shorts, bermuda and 
long) dungarees; overalls, suits, jackets, coats; 
underwear, underpants, boxer shorts, lingerie, bras, 
pajamas, leg warmers, leggings; skirts, dresses; 
bathing suits, bathrobes; headgear, hats, caps, 
berets, bonnets, kerchiefs; socks, stockings, tights, 
corsets, girdles; trainings and sportswear; shoes, 
sport shoes, boots, slippers, sandals; belts and 
sashes; ties; gloves; scarves; aprons, gowns ; ski 
wear; all included in class 25.

הלבשה; ג'ינס; חולצות, חולצות-טי, מיזעים, גופיות, אפודות, 
סוודרים; מכנסיים (קצרים, ברמודה וארוכים), מכנסי עבודה; 
סרבלים, חליפות, מקטרונים, מעילים; הלבשה תחתונה, 
תחתונים, תחתוני בוקסר, לבנים,  חזיות, פיג'מות, מחממי 

רגליים, חותלות; חצאיות, שמלות; בגדי-ים, בגדי רחצה; כיסויי 
ראש, כובעים, כיפות, כומתות, מצנפות, מטפחות ראש; גרביים, 
גרבונים, גרביים קצרים, מחוכים, חגורות בטן; טריינינגים ובגדי 

ספורט; נעליים, נעלי ספורט, מגפיים, נעלי בית, סנדלים; 
חגורות ואבנטים; עניבות; כפפות; צעיפים; סינרים, גלימות; 
בגדי סקי; כולם נכללים בסוג 25.                                 

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; Organization, planning and 
producing services of social, cultural, sporting and 
musical parties, shows, presentations, exhibitions, 
festivals and events; Music production and producing 
services; Disc jockey services; Dance club services; 
all included in class 41.

שירותי בידור; שירותי ארגון, תכנון והפקת מסיבות, הצגות, 
מופעים, תערוכות, פסטיבלים וארועים חברתיים, תרבותיים, 
ספורטיביים ומוזיקליים; שירותי ייצור והפקת מוזיקה; שרותי 

תקליטנות; שירותי מועדוני ריקודים; הנכללים כולם בסוג 41.     
                                                                                    

                                                

כ"ז סיון תשע"ט - 145130/06/2019



Trade Mark No. 318102 מספר סימן

Application Date 26/06/2019 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pick Me Ltd שם: פיק מי בע"מ

Address: 157 Granit St., Industrial Zone, Har Tuv B, Bet 
Shemesh, Israel

כתובת : גרנית 157, אזור תעשיה הר טוב ב', בית שמש, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cabilly&Co.,Ip and E-Commerce Law

Address: 6 Maskit St., Business Park, Building B, 4th 
Floor, P.O.B. 12352, Herzliya, 4673300, Israel

שם: קבילי ושות'

כתובת : רח' משכית 6, פארק תעשייתי, בניין ב', קומה 4, ת.ד. 
12352, הרצליה, 4673300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; Creative kits; Toy craft 
sets; Hobby craft kit; Christmas tree set for painting; 
board games; Toy construction sets; toy tool sets; 
bubble wand and solution sets; checkers sets; chess 
sets; Inflatable toys; inflatable beach balls; inflatable 
floats for swimming; swimming pool air floats; 
inflatable bath toys; inflatable pool toys; inflatable 
ride-on toys; gymnastic and sporting articles; wooden 
toys; scale model kits [toys]; jigsaw puzzles; building 
games; stacking toys; memory games; toy putty; 
paintball guns [sports apparatus]; toy guns; water 
toys; water-squirting toys; water pistols; dolls' rooms; 
playsets for dolls; action figure toys; dolls' furniture; 
accessories for dolls; dolls; musical toys; toy musical 
boxes; toy musical instruments; trivia games played 
with cards and game components; playing cards for 
use in magic tricks; trading cards for games; trivia 
cards [games]; playing cards; board games; toy 
dough; toy modeling dough; slime; freeflowing play 
gel; thinking game toys.

משחקים וצעצועים; ערכות יצירה; ערכות יצירה צעצוע; ערכת 
יצירה תחביב; ערכת עץ חג מולד לצביעה; משחקי לוח; אבני 
בנייה לצעצוע; ערכות כלי עבודה צעצוע; ערכות שרביטי בועות 

סבון ותמיסות; דמקה [משחק]; משחקי שחמט; צעצועים 
מתנפחים; כדורי חוף מתנפחים; מצופי שחייה מתנפחים; 

מתנפחים לבריכות שחייה; צעצועי אמבטיה מתנפחים; צעצועי 
בריכה מתנפחים; צעצועי רכיבה מתנפחים; צרכי התעמלות 

וספורט; צעצועי עץ; מודלים מוקטנים להרכבה עצמית 
[צעצועים]; משחקי הרכבה [פאזלים]; משחקי בנייה; משחקי 
הערמה; משחקי זיכרון; פלסטלינה למשחק; רובי כדורי צבע 

[אביזרי ספורט]; רובי צעצוע; צעצועי מים; צעצועים מזליפי מים; 
אקדחי מים; חדרי בובות; ערכות משחק לבובות; צעצועי בובות 

פעולה; ריהוט לבובות; אביזרים לבובות; בובות; צעצועים 
מוזיקליים; צעצועי תיבות מוזיקליות; כלי נגינה צעצוע; משחקי 
טריוויה אותם משחקים עם קלפים וחלקי משחק; משחקי קלפים 

לשימוש בקסמים; קלפי החלפה למשחקים; קלפי טריוויה 
[משחקים]; קלפי משחק; משחקי קופסה; צעצוע בצק; מודל 

צעצוע בצק; סליים; ג'ל משחק נוזלי; צעצועי משחק חשיבה.     
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ז סיון תשע"ט - 145230/06/2019



KZEN NETWORKS

Trade Mark No. 318110 מספר סימן

Application Date 27/06/2019 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use as a cryptocurrency 
wallet; Downloadable computer software for use in 
electronically trading, storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, and 
managing digital currency payment and exchange 
transactions; Computer software for processing 
electronic payments and for transferring funds to and 
from others; authentication software for controlling 
access to and communications with computers and 
computer networks; Computer software for use in 
controlling, managing and sending global payments, 
secure messaging, and viewing, searching and 
browsing third-party software applications; 
Downloadable software for enabling processing of 
electronic funds transfers and payments made via 
wireless wallets, mobile wallets, electronic wallets, 
and electronic, mobile and online payments; 
Downloadable software for processing, facilitating, 
verifying, and authenticating online payments; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש כארנק מטבע מבוזר; תוכנת מחשב 
הניתנת להורדה לשימוש במסחר אלקטרוני, אחסון, שליחה, 
קבלה, הסכמה ושידור של מטבעות דיגיטליים וניהול עסקאות 

במטבע דיגיטלי ועסקאות חליפין; תוכנת מחשב לעיבוד 
תשלומים אלקטרוניים והעברת כספים לאחרים ומאחרים; 

תוכנת אימות לבקרת גישה לתקשורת עם מחשבים ולרשתות 
מחשבים; תוכנת מחשב לשימוש בשליטה, ניהול ושליחה של 
תשלומים גלובליים, העברת הודעות מאובטחות והצגה, חיפוש 

וגלישה של יישומי תוכנה של צד שלישי; תוכנת מחשבת 
הניתנת להורדה המאפשרת העברת כספים אלקטרונית 

ותשלומים באמצעות ארנקים מקוונים, ארנקי טלפונים ניידים, 
ארנקים אלקטרוניים ותשלומים מקוונים באמצעים אלקטרוניים 
ובאמצעות טלפונים ניידים; תוכנת מחשב הניתנת להורדה 
לצרכי עיבוד, ייעול, אישור ואימות של תשלומים מקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 36 סוג: 36

E-wallet services; on-line real-time currency trading; 
cash management, namely, facilitating transfers of 
electronic cash equivalents; digital currency 
exchange transaction services for transferrable 
electronic cash equivalent units having a specified 
cash value; provision of a financial exchange for the 
trading of virtual currency; financial services, namely, 
providing an electronic trading platform for the selling 
and purchasing of virtual currency in exchange for 
fiat currency or other virtual currency; Electronic 
payment services, namely, enabling electronic 
processing and transmission of electronic funds 
transfer and payments via wireless wallets, mobile 
wallets, electronic wallets and electronic, mobile and 
online payments; Financial transaction services, 
namely, providing secure commercial transactions 
and payment options; all included in class 36.

שירותי ארנק אלקטרוני; שירותי מסחר מקוון בזמן אמת 
במטבע; ניהול מזומנים, דהיינו, סיוע בהעברות של שווי 

מזומנים אלקטרוניים; שירותי מסחר דיגיטליים במטבע חוץ 
עבור יחידות שווה ערך מזומנים אלקטרוניות בעלות ערך כספי 

מוגדר; אספקת שירותי המרה פיננסיים למסחר במטבע 
וירטואלי; שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת פלטפורמת מסחר 
אלקטרונית למכירת ורכישה מטבע וירטואלי בתמורה למטבע 
פיאט או למטבע וירטואלי אחר; שירותי תשלומים מקוונים, 
דהיינו, המאפשרים העברת כספים אלקטרונית ותשלומים 
באמצעות ארנקים מקוונים, ארנקי טלפונים ניידים, ארנקים 

אלקטרוניים ותשלומים מקוונים באמצעים אלקטרונים 
ובאמצעות טלפונים ניידים; שירותי עסקאות פיננסיות, דהיינו, 
אספקת אמצעים לעסקאות מסחריות מאובטחות ואפשרויות 

תשלום; הנכללים כולם בסוג 36.                                         
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Ownersבעלים

Name: Kzen Networks Limited שם: קייזן רשתות בע"מ

Address: Osvaldo Aranha 17, Tel Aviv - Yafo, 6107019, 
Israel

כתובת : ארניה אסוולדו 17, תל אביב, 6107019, 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

Class: 42 סוג: 42

Computer security services in the nature of providing 
authentication, issuance, validation and revocation of 
digital certificates in the field of electronic payments; 
Computer security services in the nature of 
administering digital certificates and digital keys; 
Software as service (SAAS) services featuring 
software for electronic payment services, i.e., 
electronic processing and transmission of electronic 
funds transfer and payments via wireless wallets, 
mobile wallets, electronic wallets and electronic, 
mobile and online payments; Research, design and 
development of computer software in the field of 
electronic payments; all included in class 42.

שירותי אבטחת תוכנת מחשב שהם אספקת אימות, הנפקה, 
תיקוף, וביטול של תעודות דיגיטליות בתחום תשלומים 

אלקטרוניים; שירותי אבטחת תוכנת מחשב שהם ניהול תעודות 
דיגיטליות ומפתחות דיגיטליים; שירותי תוכנת מחשב בתחום 
תשלומים אלקטרוניים, דהיינו, עיבוד והעברת תשלומים 

אלקטרוניים באמצעות ארנקים מקוונים, ארנקי טלפונים ניידים, 
ארנקים אלקטרוניים ותשלומים מקוונים באמצעים אלקטרונים 
ובאמצעות טלפונים ניידים; מחקר, עיצוב ופיתוח של תוכנת 

מחשב בתחום תשלומים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 42.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ז סיון תשע"ט - 145430/06/2019



.Journal" No")("יומן" מס' 11/2017

290838 290069

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2018

303232

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2018

306630

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2018

286252 290272

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2018

296117

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2018

291926

276269 286214 292620 294004 297615 297668 298277 298346 
298913 299104 299882 301802 302187 302404 302663 302682 
302683 302684 302707 302708 302821 302937 303006 303023 
303064 303172 303201 303241 303353 303362 303379 303647 
303817 303831 303929 303947 303959 303961 303969 303973 
304012 304054 305266 305332 305410 305743 306124 306125 
306126 306127 306822 307254 307499 307500 307501 307554 
307704 307705 307737 307963 307970 308156 308331 310115 
310116 310117 310118 312904 313215 295600 296146 296912 
297748 298461 298973 299970 300079 300453 300770 300790 
301394 301396 301514 301665 301810 302408 302542 302557 
302559 302560 303067 303085 303111 303112 303113 303119 
303120 303121 303122 303126 303129 303133 303373 303756 
304441 304708 305442 305577 305804 305952 306193 306879 
307559 307589 307745 307900 307922 307923 307925 307971 
307972 308337 308412 308415 308416 296924 301612 303496 
303497 303498 303499 303500 304106 308327 308328 297968 
302734 305152 288794 297371 297419 299310 299316 300253 
302681 303089 303177 304144 304506 304602 304603 304780 
307014 307015 307681 307920 308150 308151 296596 296991 
298004 298006 298007 298009 298011 298012 298013 300357 
302515 304608 305595 305597 306893 309693 312098 302532 
304405 308167 274198 288636 288672 295320 295321 297262 
299225 300665 302109 302305 302705 303021 303250 304644 
305325 305604 307755 307955 308364 312534 313132 290203 
302747 303666 304672 305841 307558 308194 295154 307511 
307512 307513 307514 307515 307516 307517 307518 307519 
307520 307521 307522 307523 307524 295162 301130 301749 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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302144 302311 304084 304567 304568 304626 306888 307713 
307716 307741 307930 308114 310390 291790 294029 298182 
301017 302973 303101 303791 303792 303793 303829 304875 
304883 306455 306457 306460 306795 307724 276843 299465 
303173 303195 305642 305643 307711 307917 308125 308126 
308166 284081 285397 300627 303620 304892 306875 307581 
307587 308115 313445 303851 308164 312830 313162 313436 
313437 294157 299981 301821 302494 302932 303039 303040 
303335 307224 307225 307718 307719 308155 308158 308360 
300062 300926 303343 302983 304097 304099 313943 302758 
305154 287404 296478 304339 302786 305098 305680 300483 
303205 303585 304036 303721 307731 307732 298445 298529 
302350 302352 307938 307257 307258 272383 304424 304425 
307698 307939 300731 300732 305430 307683 307684 307685 
308184 305056 250135 312809 312810 300884 308116 308123 
303341 303372 303634 303635 308417 312970 313138 313258 
313438 279216 306878 302445 307857 308004 307628 307799 
307420 307435 307673 307175 307832 308465 307607 308254 
303211 307768 308219 307852 307441 307407 307408 307632 
307643 307800 307846 308034 309216 307619 307853 308036 
308022 307670 307790 307664 299342 307823 308053 304395 
308021 308013 307805 299298 307804 307369 307309 311187 
307780 307782 299397 299470 307656 307787 299360 307878 
307634 307625 307622 306744 307771 306724 299997 308064 
308222 306918 307411 298384 307392 307806 307375 308268 
307849 298328 307777 307424 308040 307880 307447 298376 
307604 307598 307639 308074 308032 289833 307678 307868 
307836 307814 306927 307620 307986 307431 307605 308000 
308001 308305 307629 307666 307883 299656 299720 299467 
289061 306775 308018 307311 308050 306747 307876 307885 
308067 299518 307841 299920 299082 308006 308024 308051 
308218 308220 308229 299471 307382 300184 308467 307837 
307646 307817 307820 299734 308037 299307 307421 307650 
307845 308029 307649 308027 307982 307802 307606 307403 
307778 299469 307813 307342 307794 308315 299311 307404 
307855 308038 307339 307612 307791 300187 299473 308005 
299484 308057 299938 307879 307881 307609 307864 308016 
299377 300154 300157 308080 308035 306741 307674 306738 
307801 307440 307769 307192 299150 305736 306932 307776 
308061 308062 307194 307422 307626 299476 307186 307200 
306723 307179 307652 307662 309635 307984 307665 308026 
308030 308531 308543 308262 299654 307615 307402 306930 
307838 308003 299292 307825 307819 306933 299913 308081 
307827 307789 308049 307380 308221 299437 299371 308309 
307990 307991 307993 307994 298350 298368 307430 307398 
308311 307989 307793 307391 307997 308241 307661 306926 
308073 307675 308291 308023 300377 307996 308033 308237 
307362 307340 307597 307426 307201 298877 307324 307788 
308011 307645 307770 308031 307988 307406 307608 307373 
306929 307599 307786 307618 307368 298354 307623 307660 
307663 307390 299293 306924 307308 307443 299135 307414 
307815 307980 307410 307450 308803 307365 308041 307633 
306523 306748 308228 308245 306974 305541 308256 307798 
307866 307808 308028 299312 299688 308260 308047 307397 
306731 307602 307383 307856 298378 307394 307281 308019 
307393 307381 307337 307412 307651 307822 307877 308070 
307638 307679 308020 307767 307891 307792 299689 307621 
308046 307436 307448 308210 310026 310221 308207 307396 
307658 308002 307366 307184 307187 307188 307197 307202 
307842 299729 307818 307387 299321 313729 295637 313443 
313130 300492 290157 298579 303066 303069 303046 301464 
304948 305749 307539 307960 305157 304615 312523 302964 
307742 308103 312572 313506 302110 302114 302525 308095 
308159 310629 312943 313670 296886 307682 305813 307950 
303279 305432 278672 312941 312954 312957 313953 304248 
307458 300691 312982 303259 304360 307947 302822 295586 
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.Journal" No")("יומן" מס' 02/2019

300026 302854 305803 306905 300049 307763 302926 301430 
301431 294184 312918 313694 307699 293524 304003 307228 
301637 313927 306895 307010 307013 285814 312829 292115 
292116 292117 302490 307941 307942 307943 304632 306157 
307969 308168 308225 312332 313274 305548 308178 303049 
304331 304831 308118 306766 306767 310584 308169 311921 
310379 300649 304173 307700 292222 306134 300044 300046 
294187 305506 305508 305530 307569 307723 307965 307966 
308141 308142 308172 313494 296284 304622 307754 308188 
313123 313125 312915 308322 308323 299556 313221 307934 
291471 303672 305409 313940 314189 307918 313451 313452 
313752 300338 301421 312094 312095 313484 313666 313667 
311540 312771 301847 297514 298261 308182 307593 313491 
297794 300007 300008 303772 303888 303999 313430 307588 

303428 303161 303162

167347

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Autoworks Ltd.

אוטוורקס בע"מ

לוד, ישראל

Plaut St. ,   Rehovot 10

270764

 , 

DH INTERNATIONAL

F-75008 Paris, France

 , 

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
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125586 125587 207646

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

Memphis, Tennessee 38125, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

189494 189495 189496 189497 192385 233531

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Marzevit Plastica (1989) Ltd.

מרזבית פלסטיקה (1989) בע"מ

פתח תקוה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

189494 189495 189496 189497 192385 233531

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Marzevit South Branch Ltd.

מרזבית סניף דרום בע"מ

פתח תקוה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

189494 189495 189496 189497 192385 233531

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mazebayot Krayot Ltd.

מרזבית קריות בע"מ

פתח תקוה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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175259 175260 190131

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law 
Offices,

Shopmind Ltd.

שופמיינד בע"מ

הרצליה, ישראל

Abba Hillel Silver Rd.   ,   Ramat Gan 16

64187

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TNT Holdings B.V.

2132 LS HOOFDDORP, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

288705

 , 

Turkiye Is Bankası joint-stock company

TR-34330 Levent-lstanbul, Turkey

 , 

284105 284893

 , 

VILMORIN ET CIE

F-75001 Paris, France

 , 

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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292654

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

SHL Medical AG

6300 Zug, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

18035 18036 68275 136926 136927 136928 136929 136930 136931

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

International Truck Intellecual Property Company, LLC ; 
(Illinois Limited Liability Company)

Illinois 60532, U.S.A.

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

187116

RIVER NOODELS BAR (JERUSALEM) LTD

ריבר נודלס בר (ירושלים) בע"מ

ראשון לציון, ישראל

 , 

291285 292588

Cyclebar Franchising, LLC ; (Ohio Limited Liability 
Company)

Cincinnati OH 45202, U.S.A.

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 146030/06/2019



250766

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

London, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

16597 16598 49979 50453 53042 83043 102780 102781 102855 112286 166162 166823 
196542 196543 197928 243908 243909 244047 272807 272808 272809

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company

Little Island, Co.Cork, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

285470

אלכס וייג, עו"ד

רח' קדיש לוז 11 ,   קרית מוצקין

Alex Weig, Adv.

CARMI FOOD INTERNATIONAL LTD.

כרמי פוד בינלאומי בע"מ

נצרת עילית, ישראל

11 Kadish Luz St. , Kiryat Motskin

49547 51621 58235 58238 65390 65391 80041 80042 80043 91112 96044 96046 96047 
96048 96050 101106 101107 101108 103855 109481 111219 113626 120288 120437 

120438 120934 132898 140807 140808 140809 143110 146638 150560 156930 156931 
157211 162935 172881 173991 254976

סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

TRU Kids Inc. ; (Delaware Corporation)

New Jersey, 07054, U.S.A.

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach
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298814

רייף את רייף, עו"ד

רח' גיבשטיין יהושע 72/2 ,   ראשון לציון

Reif & Reif, Adv.

Hajazi Taisir

חג'אזי תייסיר

עכו, ישראל

72/2 Gibstien yehoshua , Rishon Le zion

222659

ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Tessenderlo Kerley, Inc. ; (Delaware Corporation)

Phoenix, Arizona, U.S.A.

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

228003

גוטפריד, וסרצוג ואלישיב, עו"ד

רחוב אבן גבירול 68   ,   תל אביב

Gootfried, Wasercug &  Elyashiv, Advs.

S.B.N. CLOTHING LTD

אס.בי.אן הלבשה בע"מ ; חברה פרטית

ראשון לציון, ישראל

68 Ibn Gvirol Street , Tel Aviv

44373

ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dr. Shlomo Cohen & Co.

OPW Engineered Systems, Inc. ; (Ohio Corporation)

Lebanon, OH 45036, U.S.A.

P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion , Bnei 
Brak
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45947

רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

ת.ד. 12417 ,   הרצליה

Ron Klagsbald, Law Office

TBH BRAND HOLDINGS LLC ; (New York Limited 
Liability Company)

New York, New York 10016, U.S.A.

P.O.B. 12417 ,   Herzelia

288133

Epicurean Cutting Surfaces, LLC ; (Washington limited 
liability company)

Superior WI 54880, U.S.A.

 , 

273463

ענבל דהן-שרון, עו"ד ונוטריון

רח' המעיין 2, בניין אטריום ,   מודיעין

Inbal Dahan-Sharon, Adv.& Notary

Veritone Inc. ; (Delaware Corporation)

Costa Mesa CA 92626, U.S.A.

2 Hamayam St., Aterium Building , Modi'in

184344 230991 230992 230993 230994

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

DivX, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

San Diego, CA 92122, U.S.A.

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv
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306747

SwissEnergy Pharma GmbH ; (Switzerland GmbH)

CH-9422 Staad, Switzerland

 , 

252689 252692

Imperial Tobacco Intellectual Property Limited

Dublin 12, Ireland

 , 

233159

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Mima International Holdings Limited ; (incorporated 
under the laws of British Virgin Islands)

Limited Road Town, Tortola, British Virgin Islands

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

289857

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ecolab USA Inc. ; (USA, Inc.)

Saint Paul MN 55102, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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121166 121167

ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Ricola Group AG

1CH-4242 Laufen, Switzerland

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

219393

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Zer Laboratories Ltd. ; 

מעבדות זר בע"מ ; חברה פרטית

ירושלים, ישראל

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

268801 294831

Dryfhout Properties ; (Illinois Limited Liability Company)

Orland Park IL 60462, U.S.A.

 , 

250303

יהונתן גוטליב, עו"ד ונוטריון

רח' יפו 33, בית יואל ,   ירושלים

Yehonathan Gotliv, Adv. & Notary

Tomer Tuti

תומר תותי

מבשרת ציון, ישראל

33 Yafo St. Beit Yoel , Jerusalem
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313566 314293

Nova Werke AG ; Switzerland, AG (stock company)

CH-8307 Effretikon, Switzerland

 , 

15365

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Glynwed Pipe Systems Limited

ME17 2DE, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

313522

Segway Inc. ; (Delaware, United States Corporation)

Bedford NH 03110, U.S.A.

 , 

94025

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Navistar, Inc. ; (Delaware Corporation)

Lisle, IL 60532, U.S.A.

P.O.B. 2081 ,   Herzelia
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295989

Tvilum A/S 2018 ; (DK, Limited company)

DK-8882 Fârvang, Denmark

 , 

311301

הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

וייצמן 4 ,   תל אביב

Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Asia Symbol China Holdings

No. 29 Queen's Road Central, Hong Kong

4 Weizman , Tel Aviv

32355 32356

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

YVES SALOMON FOURREUR

75010 Paris, France

The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

80127

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Philips Lighting Holding B.V.

5656 AE Eindhoven, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז סיון תשע"ט - 146730/06/2019



60735

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

69130 Ecully, France

The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

195596 298450

נשיץ, ברנדס אמיר ושות', עו"ד

רחוב תובל 5   ,   תל אביב

Naschitz, Brandes Amir & Co., Advs.

SIMPLIVIA HEALTHCARE LTD

סימפליויה הלת'קייר בע"מ ; חברה פרטית

קרית שמונה, ישראל

5 Tuval Street , Tel Aviv

258673

NUTRITION & SANTE IBERIA S.L. ; (Spain SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE)

E-08007 BARCELONA, Spain

 , 

175259 175260 190131

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law 
Offices,

WALLA! COMMUNICATION LTD.

וואלה! תקשורת בע"מ

תל אביב, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

כ"ז סיון תשע"ט - 146830/06/2019



287426

Prentke Romich Company ; (Ohio, United States 
Corporation)

Wooster, OH 44691, U.S.A.

 , 

288139

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Prentke Romich Company ; (Ohio, United States 
Corporation)

Wooster, OH 44691, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

315032

MedAgent AG

CH-8306 Brüttisellen, Switzerland

 , 

152305

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Q Biomed, Inc. ; (New York Corporation)

New York, New York 10022, U.S.A.

The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

כ"ז סיון תשע"ט - 146930/06/2019



33253 222261

ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dr. Shlomo Cohen & Co.

ConAgra Foods RDM, Inc. ; (Delaware Corporation)

Chicago, Illinois 60654, U.S.A.

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

221485

ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dr. Shlomo Cohen & Co.

SunEdison Infrastructure Limited

CHENNAI TN 600017, India

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

221490

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

MBMA

75008 Paris, France

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

277924

SharkNinja Operating LLC ; (United States of America 
Limited Liability Company)

Needham MA 02494, U.S.A.

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 147030/06/2019



312609

Everdry AB ; (Sweden joint stock limited company)

SE-335 73 HILLERSTORP, Sweden

 , 

296503

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Rosoling Ltd. ; (Limited)

Rishon Le'Zion, Israel

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

296106 296112

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mallinckrodt Hospital Products IP Limited ; (Irish 
Company)

Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

316540 316541

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, U.S.A.

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 147130/06/2019



119599 121980 121981 123123 125376 125377 125796 126526 127689 130143 130145 
130714 134413 134513 136528 136529 136946 137313 138626 142334 143808 144324 
145108 146038 146781 149630 153508 160628 162224 162225 162384 163045 167538 
171784 171898 171899 171924 177929 178714 182776 184894 194548 197013 200111 
203492 204617 227415 236093 237056 252079 256185 257059 267871 276200 276965

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Cardinal Health Switzerland 515 GmbH

Baar , Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

302300

FONDATION LES ARTS FLORISSANTS - WILLIAM 
CHRISTIE ; (France Fondation)

F-85210 Thiré, France

 , 

20147 73376 73377 85261 86381

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Henkel AG & Co. KGaA

40589 Dusseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

214048

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Miles & More GmbH

60549 Frankfurt am Main, Germany

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

כ"ז סיון תשע"ט - 147230/06/2019



248591

DMASK INC ; (Florida Corporation)

Hallandale Beach FL 33009, U.S.A.

 , 

275218

PACKOM INTERNATIONAL DOO BEOGRAD ; 
LIMITED LIABILITY COMPANY REPUBLIC OF 

SERBIA,under the Laws of Republic of Serb 

11000 BELGRADE, Serbia

 , 

260801

גלעד עידו קוצר, עו"ד

ת.ד. 8793 , פולג נתניה  נתניה

Gilad I. Kozer, Adv.

Cohen Avi

אבי כהן

רמת גן, ישראל

P.O.B. 20187 ,   Tel Aviv

157758 193906 208698

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Covis Pharma B.V.

CH-6300 Zug, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז סיון תשע"ט - 147330/06/2019



122274 122275

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L.

31100 Treviso, Italy

The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

116164 116165 178110

פרל משרד עורכי דין

ת.ד. 6181 ,   הרצליה

Perel Law Office

VISIOMED SAS ; (France simplified joint stock 
company)

75016 Paris, France

P.O.B. 6181 ,   Hertzelia

290730

ZENITH GLOBAL MANAGEMENT LLC ; (Saint Kitts 
and Nevis Limited Liability Company)

Long Point Road, Saint Kitts And Nevis

 , 

284329

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SWIMC LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Cleveland, Ohio 44115, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז סיון תשע"ט - 147430/06/2019



63518 166197

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bruno Magli IP Holdings LP ; (Delaware limited 
partnership)

New York, NY 10019, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

312873

PIZUNA HOME LINENS LLP ; (India Limited liability 
partnership (LLP) firm)

GANPATRAO KADAM MARG, LOWER PAREL, India

 , 

233915 255251 287296 287644 290877

Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited

Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom

 , 

233595

Gaspari Nutra LLC

Aventura FL 33180, U.S.A.

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 147530/06/2019



308310 308632

Henkel Corporation ; (United States Corporation)

Rocky Hill, CT 06067, U.S.A.

 , 

221650 221662

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Abraham Tours Ltd.

אברהם טורס בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

276867

MIRACLON CORPORATION ; (Delaware Corporation)

Wilmington DE 19808, U.S.A.

 , 

265668

K-Tron Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)

Sewell, New Jersey 08080, U.S.A.

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 147630/06/2019



212818 212821

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Myspace LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Irvine, California 92614, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

296503

zena swiss ag ; (Switzerland Aktiengesellschaft)

CH-8910 Affoltern am Albi, Switzerland

 , 

62249

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

MAUI AND SONS ; (California Corporation)

Pacific Palisades, California 90272, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

274665

Financière N ; (FR, Société par actions simplifiée à 
associé unique)

F-75008 PARIS, France

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 147730/06/2019



308262 312858

MIKU INC. ; (Delaware, United States Corporation )

Woodbridge NJ 07095, U.S.A.

 , 

290069 290838

Carterpillar Inc. ; United States of America, Illinois

Peoria Illinois 61629-9620, U.S.A.

 , 

66555

ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Alberto-Culver USA, Inc. ; (Delaware Corporation)

Englewood Cliffs NJ 07632, U.S.A.

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

23754 23953 23954 73312 73313 76664 76665 79298 79299 164178 164179 164180 
185044 185045

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ali Group S.r.l. – Carpigiani

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז סיון תשע"ט - 147830/06/2019



207595

שרמן ושות', עו"ד

בית  איילון ביטוח אבא הלל 12 ,   רמת גן

 Sherman & Co., Adv.

Nursing Homes Neot Avi - A.P. (1992) LTD

בתי אבות נאות אבי - א.פ. (1992) בע"מ

תל אביב, ישראל

Ayalet Bituach Building 12 Abba Hillel Rd. , 
Ramat Gan

304462 307431

Eco Project LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

San Francisco CA 94107, U.S.A.

 , 

310098

Oy Verman Ab ; (Finland Limited Comapny)

FI-04200 Kerava, Finland

 , 

86823

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TCF Co. LLC ; (Nevada Limited Liability Company)

California 91301, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז סיון תשע"ט - 147930/06/2019



299321

ZİVAK INC. ; (USA LIMITED COMPANY)

Boca Raton FL 33434, U.S.A.

 , 

221617

תדמור ושות' יובל לוי ושות', עו"ד

מרכז עזריאל 5, המגדל המרובע, קומה 34 , דרך 
מנחם בגין 132  תל אביב

Tadmor & Co.Yuval Levy & Co., Advs.

ELIA DESIGN LTD

אליה עיצוב בע"מ

תל אביב, ישראל

5 Azrieli Center, The Square Tower, 34 th 
Floor , 132 Begin Road  Tel Aviv

302963

IGL - AIG COLLEGE AND LABORATORIES LTD  ; 
(Israel Limited company)

Ramat Gan, Israel

 , 

222309

KIDO LTD

קידו בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 148030/06/2019



175626

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

S-L Snacks National, LLC ; (North Carolina limited 
liability company)

Charlotte, North Carolina 28277, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

89424

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Hometown Food Company ; (Delaware Corporation)

Chicago, Illinois 60661, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

238477 240818

SMB Group Limited ; (Hong Kong Limited Liability 
Company)

Yaomatei, Kowloon, Hong Kong

 , 

297626

FLRish IP, LLC ; (California Limited Liability Company)

Oakland CA 94606, U.S.A.

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 148130/06/2019



56574

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TJ Carolan & Son Limited ; (a limited liability company)

31-36 Upper Ormond Quay, Dublin 7, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

167835 174570 174603

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Shiseido Americas Corporation ; (Delaware 
Corporation)

Rutherford, New Jersey 07070, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

237869

MELISA Diagnostics Limited ; (United Kingdom Limited 
Company)

Cobham, Surrey KT11 2PX, United Kingdom

 , 

247423

PARK GIDA LTD ; (Georgia Limited Company)

Kobuleti, Georgia

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 148230/06/2019



257924 266379 273863

salesforce.com, inc. ; (Delaware Corporation)

San Francisco CA 94105, U.S.A.

 , 

248657

DQ Vodka AB ; (Sweden Corporation)

SE-192 05 Sollentuna, Sweden

 , 

284364

רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

ת.ד. 12417 ,   הרצליה

Ron Klagsbald, Law Office

DAVID & GOLIATH M.P.L. WINE & GOURMET LTD. ; 

דוד וגוליית מ.פ.ל. יין וגורמה בע"מ  ; חברה פרטית

פתח תקוה, ישראל

P.O.B. 12417 ,   Herzelia

273554

Groz-Beckert KG ; (Germany Kommanditgesellschaft)

72458 Albstadt, Germany

 , 

כ"ז סיון תשע"ט - 148330/06/2019



265678 266174

KIMBO S.P.A. ; (Italy Joint Stock Company)

I-80129 NAPOLI (NA), Italy

 , 

270302 270609 270814

LNG Technology, LLC ; (United States of America, 
Limited Liability Company) 

Houston TX 77002, U.S.A.

 , 

58558

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Revox Group AG

8105 Regensdorf, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

120682

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

LABORATOIRES NOREVA LED

75008 Paris, France

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

כ"ז סיון תשע"ט - 148430/06/2019



290514

BEUCHET Florent

CH-1920 MARTIGNY, Switzerland

 , 

290951 290952

עו"ד יוסי חכם

יששכר 5 ,   קרית מוצקין

Yosi Haham

FAT VINNY (Brand management) Ltd

פט ויני (ניהול מותג) בע"מ

קרית מוצקין, ישראל

Issachar  5 , Kiryat Motzkin

305601

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Mama K Best Ltd.

מאמא ק בסט בע"מ

רעננה, ישראל

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

283646

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AFFINITY CASTELGOMBERTO, S.R.L. ; (Italia A.R.L.)

כ"ז סיון תשע"ט - 148530/06/2019



219873 227095

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Airbus Defence and Space, S.A.

237318

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ANTALIS ; (société anonyme)

180017

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Atlantic China Welding Consumables, Inc.

167835 170492 170493 170495 174570 174571 174603 170494

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bare Escentuals Beauty, Inc. ; (Delaware Corporation)

302493

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Barebells Functional Foods AB ; (SWEDEN Aktiebolag)

כ"ז סיון תשע"ט - 148630/06/2019



280445

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

24441 24612 24792 66981 87310 92182 98992 101588 101589 
101591 126445 42889 208173 208174 208175 208663 208664

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

282004 283140 292504 292505

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

119038 119039

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BITBURGER BRAUGRUPPE GmbH

56574

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Campari Distribution Ireland Limited ; (Private Limited Company)

כ"ז סיון תשע"ט - 148730/06/2019



252498

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Circassia AB ; (Sweden aktiebolag (joint stock company))

291224

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COLAS ; (France, Société anonyme)

250288 250976

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE ; (France Collectivité territoriale)

298137 298157 306476

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Conduent Business Services, LLC ; (Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

1496 27700

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Coty Beauty Germany GmbH

כ"ז סיון תשע"ט - 148830/06/2019



221165 221166 222238

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Dassault Systemes Deutschland GmbH ; (A German company)

184344 230991 230992 230993 230994

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DivX, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

253516

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GIMATIC S.r.l. ; (Italy Limited liability company)

84099

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HAWE Hydraulik SE

298373

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HAY A/S ; (Denmark limited liability company)

כ"ז סיון תשע"ט - 148930/06/2019



275654

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Hippo Bear B.V. ; (Netherlands Besloten Vennootschap B.V. - Private Company)

249632

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Hokuetsu Corporation

306199

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Indigo Technologies, Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

58558

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kristallin AG

303210

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Lenzing Aktiengesellschaft ; (Austria Aktiengesellschaft)

כ"ז סיון תשע"ט - 149030/06/2019



289465

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LNS Management Sàrl ; Suisse, canton de Berne

237226 263475

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NOVINTETHICAL PHARMA S.A. ; (Switzerland Public Limited Company)

107126 107128 107131

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

OfficeMax North America, Inc. ; (Ohio Corporation)

301981 303821

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PHARNEXT ; (France Société anonyme)

80127

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PHILIPS FRANCE

כ"ז סיון תשע"ט - 149130/06/2019



306683

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PINPOINT SOFTWARE, INC. ; (Delaware, United States CORPORATION)

7469 155029

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Procter & Gamble Health Limited

302465 303367

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Progresstechgroup Limited ; (CYPRUS Private Company Limited by Shares)

122371 122372 122373 210626

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Randstad N.V.

245447

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE 
DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE S.R.L ; (Italy 

Limited Liability Company)

כ"ז סיון תשע"ט - 149230/06/2019



32355 32356

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

REVILLON PARFUMS

120447 213349

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sassy Baby, Inc. ; (Louisiana Corporation)

235995 236953 243002 243009 243572 244766 244767 247376 
258630 303175

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Signify Holding B.V. ; Private company, The Netherlands

302486

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Signify Holding B.V.

297382

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TARKETT GDL S.A. ; (LUXEMBOURG Société de droit Luxembourgeois)

כ"ז סיון תשע"ט - 149330/06/2019



217972 225485

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TORAY KABUSHIKI KAISHA (trading also as Toray Industries, Inc.)

223739 223751 245644

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TRUPER, S.A. DE C.V.

277832

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

UJA ; (Société par actions simplifiée)

212818 212821

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Viant Technology LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

263266

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VoteBash, Inc. ; (Delaware Corporation)

כ"ז סיון תשע"ט - 149430/06/2019



121542 121543

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VULCABRAS AZALEIA-RS, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A

190314 190316 190317

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

בראשית - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Bereshit - Agricultural Cooperative Society Ltd.

272952 273321 273336 277837 301236 301237 301246

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

טילה קאר בע"מ

TILLA CARE LTD

128877 128878 128879 134921 134922 135205 135206 143833 
143834 143839 146500 146501 149863 149864 150980 150981 
155649 155650 160585 174042 174043 176039 176040 183753 
193365 193366 193367 193368 230333 230334 257808 267473 
281410 281411 281412 281413 308714 308715 310566 312923 

312925 312926 312927 313236 314991 314992 314993

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מקס איט פיננסים בע"מ

MAX IT FINANCE LTD

241912

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

פמסלקט בע"מ

FEMSELECT LTD.

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

כ"ז סיון תשע"ט - 149530/06/2019



167835 170492 170493 170495 174570 174571 174603 170494

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bare Escentuals Beauty, Inc. ; (Delaware Corporation)

107514 107516 107517 107515

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BSH Hausgerate GmbH

1496 27700

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Coty Beauty Germany GmbH

221165 221166 222238

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Dassault Systemes Deutschland GmbH ; (A German company)

84099

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HAWE Hydraulik SE

כ"ז סיון תשע"ט - 149630/06/2019



80127

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PHILIPS FRANCE

198933 198934

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Schenck Process LLC ; (Kansas limited liability company)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

212818 212818 212821 212821

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Myspace LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

34539 222909 222918 222919 222920 222921 222922 225569

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Place des Saisons  92048 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX , France

220448

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Princeton Mews, 167-169 London Road  
Kingston Upon Thames, Surrey KT2 6PT , 
United Kingdom

כ"ז סיון תשע"ט - 149730/06/2019



291224

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 rue du Colonel Pierre Avia  F-75015 Paris, 
France

109528 109529

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10 Boulevard de Grenelle  75015 Paris , 
France

40441

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10 Boulevard de Grenelle  75015 Paris , 
France

59740 59742 59743 59741 304249 304250

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

102-15, OHAZA NAKANOJO  SAKAKI-
MACHI, HANISHINA-GUN , NAGANO-KEN , 
Japan

295561 296959 297384

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

105 South Street  Boston MA 02111 , U.S.A.

113600 119826 132842 133834 133835 133838 138535

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11 Times Square, 32nd Floor  New York New 
York 10036 , U.S.A.

כ"ז סיון תשע"ט - 149830/06/2019



301981 303821

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11-13 rue René Jacques  F-92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX, France

271027

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11488 Slater Avenue  Fountain Valley CA 
92708, U.S.A.

277832

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

117 Quai de Valmy  F-75010 PARIS, France

306683

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11801 Domain Blvd, 3rd Floor  Austin TX 
78758, U.S.A.

308035

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

270590

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

302385

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

כ"ז סיון תשע"ט - 149930/06/2019



253422 264336

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

234158 236795 236796 237176 237287 238939 239319 239345 239377 240556 242527 
242540 242541 242964 242965 247243 247713 250783 252080 252081 252123 252707 
254831 255003 255004 255446 258641 258982 261639 270102 270605 272400 275136 

303830

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

244383 254993 259694 272264 274047 293294 295252 296953 302472 302671 303797

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

246469 254545 257313 261248 261267 261641 271412 273371

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

271790 278629 285418

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14 rue Royale   F-75008 Paris, France

223279 237557 284687

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1425 K Street, Suite 700  Washington D.C. , 
20005 , U.S.A.

264678

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

17 rue Jacques Bingen   F-75017 PARIS, 
France

כ"ז סיון תשע"ט - 150030/06/2019



250288 250976

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

22, cours Grandval  BP 215, F-20197 Ajaccio 
cedex, France

263266

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2711 Centerville Road, Suite 400  
Wilmington, Delaware 19808 , U.S.A.

246325

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2901 W. Bluegrass Blvd., Suite 100  Lehi UT 
84043, U.S.A.

32355 32356

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3 Cite Paradis  75010 Paris , France

91641 91642

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3300 Bloor St. W Suite1801   Toronto, 
Ontario  , M8X 2X2 , Canada

64187

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd 
Floor  Memphis, Tennessee 38125 , U.S.A.

294602 294603

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

37-39 rue de Bellechasse  F-75007 PARIS, 
France

כ"ז סיון תשע"ט - 150130/06/2019



293790

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4290 Bartlett Road  Beamsville, Ontario , L0R 
1B1 , Canada

284883

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4320 Goldmine Road  Monroe NC 28110, 
U.S.A.

236463 240197

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4320 Goldmine Road  Monroe NC 28110, 
U.S.A.

184344 230991 230992 230993 230994

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4350 La Jolla Village Drive, Suite 950  San 
Diego, CA 92122 , U.S.A.

294070

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

58 South Service Road, Suite 301  Melville 
NY 11747, U.S.A.

120155

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

58-60 Stamford Street  London SE1 9LX   , 
United Kingdom

כ"ז סיון תשע"ט - 150230/06/2019



107126 107128 107131

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6600 North Military Trail   Boca Raton 
FLORIDA 33496  , U.S.A.

120178

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6655 Peachtree Dunwoody Road  Atlanta, 
GA, 30328 , U.S.A.

221929

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9200 Sunset Blvd., Suite 1110  West 
Hollywood, CA 90069 , U.S.A.

303240

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Abbey Road, Whitley   Coventry CV3 4LF, 
United Kingdom

309893

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Am Brand 11 - 13  90602 Pyrbaum OT 
Seligenporten, Germany

297382

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

An der Feckel 11  L-9779 LENTZWEILER, 
Luxembourg

305217

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Antakalnio g. 17  LT-10312 Vilnius, Lithuania

כ"ז סיון תשע"ט - 150330/06/2019



1496 27700

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Berliner Allee 65  64295 Darmstadt , 
Germany

297039

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Cavusoglu Mahallesı Sanayı, Caddesı No:27  
Kartal / Istanbul, TR-34873 , Turkey

58564

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ericssonstraat 2  5121 ML Rijen , 
Netherlands

242319

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Falcon House, Ridgeway Street  Douglas, 
Isle of Man IM1 1EL, United Kingdom

252498

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hansellisgatan 13  SE-754 50 Uppsala, 
Sweden

6320 6322 50809 120204 137570 137571 137572 137573 137574 137575 137576 137577 
137578 142576 156330

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Horseferry House, Horseferry Road  London 
SW1P 2AW , United Kingdom

כ"ז סיון תשע"ט - 150430/06/2019



280445

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Huobstrasse 3  8808 Pfäffikon SZ , 
Switzerland

24441 24612 24792 66981 87310 92182 98992 101588 101589 101591 126445 42889 208173 
208174 208175 208663 208664

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Huobstrasse 3  8808 Pfäffikon SZ , 
Switzerland

282004 283140 292504 292505

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Huobstrasse 3  8808 Pfäffikon SZ , 
Switzerland

310656

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

282198 282213 282214 282458

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

219865

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' אלברט שוויצר 23, דירה מס' 7  חיפה , 
3499523 , ישראל

23 Albert Shweizer St., Appartment no. 7  
Haifa , 3499523 , Israel

כ"ז סיון תשע"ט - 150530/06/2019



264521 264523 264524 264526 266048 266050 266051 266052 266053 266054 271691

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

293519 297641

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

268665 269713

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

293652 302698

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

264529 271695

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A  Dom 3-5, 
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 ST 
PETERSBURG, Russian Federation

234754 236644

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Krijn Taconiskade 356  NL-1087 HW 
Amsterdam, Netherlands

כ"ז סיון תשע"ט - 150630/06/2019



275654

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Landhuis Joonchi  Kaya Richard J. Beaujon 
Z/N, Curacao

303398 303625

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Level 29, The Gherkin,  30 St. Mary Axe  
London EC3A 8EP, United Kingdom

180017

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No. 1, Danyang Street, Ziliujing District  
Zigong, Sichuan , People's Republic of China

221394

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

NO.15, LANE 231, GAOMEI RD.  QINGSHUI 
DIST. , TAICHUNG CITY 436 , Taiwan 
(Republic of China)

258772

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Otto-Brenner-Straβe 20  37079 
GÖTTINGEN, Germany

282074

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

PO Box 3802  Chicago IL 60654, U.S.A.

כ"ז סיון תשע"ט - 150730/06/2019



266021

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

ROOM 708-711, 7/FL.  NO.1154 EAST JIDA 
JIUZHOU AVENUE, ZHUHAI, 
GUANGDONG, People's Republic of China

310022

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rosenthaler Str. 13  10119 Berlin, Germany

288400

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Suite 4, Queripel House  1 Duke of York 
Square, London SW3 4LY, United Kingdom

39582 40158 39580

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Summit One, Summit Avenue  Farnborough, 
Hampshire GU14 0FB , United Kingdom

7469 155029

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

The Heights Brooklands  Weybridge Surrey , 
KT13 0XP , United Kingdom

303618

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Veerweg 12  NL-5145 NS Waalwijk, 
Netherlands

כ"ז סיון תשע"ט - 150830/06/2019



262555

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Barletta, 198/C  I-76123 ANDRIA (BT), 
Italy

301942

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Berna 9  CH-6900 Lugano, Switzerland

304169

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Berna 9  CH-6900 Lugano, Switzerland

237226 263475 263663

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Berna 9  CH-6900 Lugano, Switzerland

300419 307101

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Berna 9  CH-6900 Lugano, Switzerland

282262

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Guglielmo Marconi 20  I-20090 Trezzano 
Sul Naviglio, Italy

281132

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Guglielmo Marconi 20  I-20090 Trezzano 
Sul Naviglio, Italy

כ"ז סיון תשע"ט - 150930/06/2019



209183 209184 306615

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Derech Hashalom  Tel Aviv , Israel 5דרך השלום 5  תל אביב , ישראל

חידושים
RENEWALS

1754 1773 15564 31993 32184 32320 32336 32337 32355 32356 32543 32544 
32572 32584 32615 32627 32640 32641 32693 57907 58904 59001 59011 59072 
59073 59133 59147 59148 59298 59317 59333 59390 59412 59423 59425 59490 

59505 59550 59576 116177 116284 116748 117835 118186 119509 119723 
119970 120040 120050 120051 120173 120191 120192 120204 120288 120324 
120332 120333 120334 120342 120352 120437 120447 120478 120484 120493 
120504 120533 120553 120556 120562 120626 120669 120675 120692 120694 
120705 120714 120718 120750 120791 120792 120885 120886 120887 120888 
120934 120953 121001 121074 121087 121117 121273 121286 121300 121301 
121359 121360 121362 121371 121372 121389 121390 121391 121392 121393 
121394 121395 121396 121397 121398 121399 121400 121401 121402 121403 
121404 121405 121406 121407 121408 121410 121411 121439 121448 121458 
121459 121506 121514 121518 121542 121549 121572 121576 121577 121578 
121581 121596 121672 121755 121781 121833 121845 121846 121856 121860 
121861 121873 121897 121900 121946 121962 121984 121985 121987 122026 
122027 122028 122029 122030 122031 122032 122033 122034 122036 122037 
122038 122039 122052 122055 122056 122057 122058 122060 122061 122112 
122113 122159 122160 122161 122162 122163 122164 122165 122176 122178 
122179 122185 122193 122194 122198 122199 122213 122216 122245 122259 
122261 122268 122274 122275 122276 122280 122284 122299 122341 122376 
122377 122443 122448 122454 122463 122464 122475 122491 122520 122523 
122532 122551 122564 122565 122566 122580 122611 122612 122613 217160 
218017 219865 221059 221082 221083 221105 221116 221165 221187 221253 
221255 221278 221280 221284 221285 221296 221304 221377 221386 221394 
221396 221409 221421 221423 221430 221439 221446 221448 221449 221463 
221473 221474 221485 221490 221491 221557 221567 221568 221580 221604 
221617 221639 221640 221641 221643 221650 221658 221660 221665 221685 
221686 221709 221774 221781 221786 221792 221794 221800 221803 221818 
221824 221827 221865 221887 221888 221890 221891 221899 221911 221913 
221915 221929 221968 221977 221979 222009 222016 222032 222082 222089 
222099 222100 222107 222121 222122 222123 222124 222139 222140 222149 
222164 222166 222186 222190 222191 222225 222227 222229 222238 222243 
222273 222276 222280 222308 222316 222324 222325 222329 222347 222349 
222363 222396 222401 222406 222408 222409 222411 222417 222464 222465 
222514 222515 222525 222531 222607 222614 222615 222634 222638 222659 
222668 222670 222679 222710 222716 222727 222747 222749 222754 222769 
222775 222781 222786 222830 222836 222838 222840 222887 222902 222909 
222918 222919 222920 222921 222922 222923 222924 222932 222934 222935 
222936 222939 222941 222942 222944 222949 223004 223046 223052 223053 
223055 223074 223117 223127 223132 223133 223140 223159 223227 223236 
223239 223243 223249 223257 223279 223285 223297 223305 223307 223323 
223327 223365 223375 223409 223410 223416 223421 223433 223434 223440 
223444 223501 223513 223535 223546 223547 223548 223550 223553 223568 
223570 223580 223610 223613 223615 223617 223622 223627 223663 223665 
223666 223671 223672 223673 223674 223684 223821 223849 233739 234155 
234442 234760 235609 236026 236514 236515 238860 241397 242186 242383 
242842 242844 242846 244787 244788 245314 245756 245878 245889 245890 
247414 248465 249721 254443 254565 256953 258148 263183 271284 274866 
276114 276533 279931 281121 281349 283319 290320 294388 296474 296479 

299174 305733

כ"ז סיון תשע"ט - 151030/06/2019



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

6009 15335 15345 32165 32200 32239 32242 32254 32255 32256 32272 58874 
58875 58878 58880 58881 58885 58888 58889 58895 58908 58924 58935 58948 

58951 59009 59015 119509 119997 119999 120005 120006 120007 120009 
120018 120019 120020 120026 120038 120039 120046 120049 120055 120063 
120075 120077 120078 120079 120081 120083 120084 120086 120087 120094 
120095 120118 120125 120147 120149 120150 120151 120152 120154 120158 
120164 120166 120167 120168 120170 120188 120193 120194 120196 120198 
120199 120202 120203 120209 120214 120230 120235 120236 120237 120247 
120259 120270 120271 120272 120273 120274 120276 120277 120279 120282 
120283 120289 120295 120297 120299 120301 120306 120307 120308 120318 
120319 120326 120336 120337 120344 120374 120376 120382 120383 120384 
120385 120400 120402 120407 120408 120409 120410 120411 120412 120413 
120414 120415 120416 120417 120418 120419 120420 120421 120422 120423 
120424 120425 120426 120427 120428 120429 120432 120439 120445 120446 
120448 120483 120486 120490 120491 120494 120495 120505 120515 120517 
120518 120520 120523 120525 120526 120527 120559 120567 120572 120573 
120598 120599 120600 120601 120602 120605 120607 120608 120623 120625 
220975 220976 220983 220984 220988 220998 221005 221007 221009 221010 
221011 221012 221014 221041 221043 221044 221045 221046 221047 221049 
221050 221051 221053 221054 221055 221056 221058 221060 221064 221065 
221066 221067 221068 221069 221072 221073 221106 221110 221131 221133 
221136 221137 221139 221142 221143 221146 221149 221157 221158 221159 
221160 221161 221162 221163 221164 221166 221167 221176 221179 221180 
221181 221183 221195 221196 221198 221206 221211 221213 221214 221215 
221216 221217 221218 221219 221220 221221 221222 221223 221224 221225 
221228 221230 221232 221238 221240 221241 221242 221243 221244 221245 
221246 221247 221249 221254 221256 221268 221269 221270 221271 221272 
221273 221274 221275 221277 221279 221281 221283 221291 221293 221294 
221295 221297 221298 221299 221300 221301 221302 221303 221314 221315 
221316 221320 221323 221325 221326 221328 221329 221335 221336 221337 
221339 221340 221341 221343 221344 221345 221351 221352 221356 221357 
221359 221361 221364 221365 221371 221372 221373 221374 221375 221376 
221378 221379 221380 221381 221384 221392 221397 221399 221403 221405 
221408 221410 221413 221414 221418 221425 221428 221429 221432 221437 
221438 221443 221444 221456 221461 221462 221465 221466 221467 221472 
221475 221477 221478 221479 221486 221494 221495 221496 221497 221498 
221499 221501 221502 221503 221505 221506 221507 221508 221509 221510 
221511 221513 221517 221520 221521 221523 221524 221531 221532 221533 
221534 221535 221537 221539 221540 221541 221545 221547 221548 221549 
221558 221561 221563 221565 221566 221568 221570 221571 221572 221574 
221575 221576 221577 221582 221583 221584 221586 221587 221588 221589 
221590 221592 221593 221594 221597 221600 221601 221602 221603 221605 
221612 221614 221617 221618 221619 221620 221621 221624 221633 221634 
221635 221636 221638 221645 221646 221648 221651 221652 221655 221656 
221661 221663 221664 221666 221669 221674 221675 221676 221720 221721 
221722 221725 221726 221730 221731 221734 221735 221736 221737 221738 
221739 221740 221741 221742 221744 221751 221752 221753 221754 221755 
221757 221759 221762 221763 221766 221767 221768 221769 221772 221802 
221805 221835 221836 221851 221861 221866 221872 221873 221875 221878 
221879 221894 221895 221903 221904 221905 221906 221907 221909 221914

כ"ז סיון תשע"ט - 151130/06/2019



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

15000 15001 31175 31191 31207 31271 31280 31291 31304 31305 31307 31317 
31322 31323 31325 31326 31328 31329 57631 57632 57664 57665 57666 57669 

57670 57703 57708 57743 57744 57768 57776 57779 116186 116187 116199 
116204 116205 116206 116213 116221 116222 116224 116225 116227 116228 
116229 116233 116247 116248 116249 116250 116254 116255 116256 116261 
116270 116271 116272 116273 116274 116275 116276 116277 116278 116279 
116280 116281 116282 116293 116294 116299 116300 116301 116302 116303 
116304 116305 116306 116307 116308 116309 116335 116336 116340 116343 
116347 116366 116367 116368 116376 116377 116378 116383 116390 116393 
116394 116395 116398 116408 116426 116427 116428 116429 116432 116434 
116435 116436 116440 116441 116442 116450 116451 116452 116468 116474 
116493 116495 116498 116499 116500 116523 116530 116544 116545 116547 
116559 116566 116573 116574 116575 116576 116579 116582 116583 116586 
116587 116596 116616 116617 116618 116667 116668 116676 116700 116707 
116708 116709 116710 116711 116712 116726 116727 116729 116736 116741 
116746 216812 216813 216967 216969 216981 216982 216983 216984 216985 
216986 216987 216988 216994 216998 216999 217001 217003 217004 217009 
217010 217011 217012 217013 217014 217015 217016 217017 217018 217019 
217020 217021 217022 217023 217024 217025 217036 217037 217041 217043 
217044 217045 217048 217053 217055 217063 217065 217068 217069 217072 
217073 217074 217075 217078 217080 217081 217082 217083 217085 217086 
217087 217088 217089 217090 217091 217092 217093 217094 217095 217096 
217097 217098 217099 217104 217106 217107 217108 217110 217111 217138 
217139 217140 217162 217164 217165 217166 217172 217173 217174 217175 
217176 217180 217194 217195 217196 217197 217199 217213 217220 217225 
217227 217228 217229 217234 217235 217237 217239 217240 217241 217242 
217243 217244 217247 217262 217276 217277 217282 217283 217284 217286 
217290 217291 217292 217296 217297 217298 217305 217306 217323 217324 
217326 217327 217329 217330 217332 217339 217340 217344 217345 217346 
217352 217354 217355 217357 217358 217360 217365 217366 217367 217368 
217372 217373 217374 217375 217376 217379 217380 217381 217382 217383 
217385 217388 217396 217397 217398 217399 217404 217407 217408 217409 
217410 217411 217412 217413 217414 217415 217416 217417 217418 217419 
217447 217448 217449 217457 217461 217462 217463 217465 217467 217468 
217469 217472 217473 217474 217476 217487 217490 217494 217495 217496 
217500 217501 217502 217503 217504 217505 217506 217507 217508 217509 
217510 217511 217512 217513 217515 217521 217523 217533 217534 217535 
217543 217544 217545 217546 217547 217548 217561 217563 217565 217570 
217577 217578 217579 217582 217583 217592 217613 217619 217629 217646 
217663 217672 217674 217683 217686 217688 217689 217691 217693 217696 
217697 217698 217699 217700 217708 217714 217715 217725 217726 217727 
217731 217737 217739 217740 217743 217745 217748 217749 217750 217767 
217985 217986 217988 217989 217996 218015 218016 218018 218020 218021 

218022 234737 234761 235893 238167 245755 246903 269940

כ"ז סיון תשע"ט - 151230/06/2019



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

315645

International Beer Breweries Ltd.

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ

314915

The Clorox Pet Products Company

307223

Two Sigma Investments, LP

309656

Nippon Soda Co., Ltd.

85434 85435 151871 222141

Mejeriforeningen Danish Dairy Board

312153

KRAMER ELECTRONICS LTD.

קרמר אלקטרוניקה בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

252679 257485 279305 279759 280122 283578 283761 289582 289666 290292 
292477 293436 293505 294264 295011 296375 297656 298066 302691 303016 

311096 314805

שינויים ברשימת סחורות/שירותים

CHANGES OF THE LIST OF GOODS/SERVICES

כ"ז סיון תשע"ט - 151330/06/2019



174966

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Wine cooler, alcoholic beverages (except beers 
and wine); all included in class 33.

סוג: 33

שתייה חריפה קרה; משקאות כוהליים (מלבד בירות ויין ); 
כולם נכללים בסוג 33.                       

259894

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing; shoes; headgear for wear; excluding 
workwear.

סוג: 25

267581

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the treatment of 
cancer.

סוג: 5

תכשירים לבני אדם לטיפול בסרטן.                                 
        

267627

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

human pharmaceutical preparations with the 
exclusion of dermatological products, products for 
skin and hair care, products for babies and anti-
allergy products.

סוג: 5

תכשירים רפואיים לבני אדם, למעט מוצרים דרמטולוגיים, 
מוצרים לטיפול בעור ובשיער, מוצרים לתינוקות ומוצרים נגד 
אלרגיה.                                                                     

                          
268195

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

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

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות במערכת 
העצבים המרכזית ובמערכת העצבים ההיקפית.                 
                                                                                

                          
277952

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Optical and magneto-optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; pre-
recorded optical and magneto-optical discs 
featuring music, text data, still images and motion 
pictures; optical disc drives for computers.

סוג: 9

כ"ז סיון תשע"ט - 151430/06/2019



281100

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Notebook, computers; computer memory devices; 
computer game software; monitors [computer 
hardware]; data processing apparatus; laptop 
computers.

סוג: 9

284048

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer hardware; circuit boards; 
microcontrollers; computer hardware kits for 
making electronic projects consisting of cables, 
wires, resistors, push buttons, temperature 
sensors, tilt sensors, leds, servo motors, 
piezoelectric sound components, capacitors, 
transistors, electric resistors, batteries and 
electronic connectors.

סוג: 9

287474

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing, namely, t-shirts and sweatshirts.

סוג: 25

288672

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 29

Coconut oil; cooking oil; edible oil.

סוג: 29

290069

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Crushing machines and installations, namely 
mobile jaw crushing machines and mobile jaw 
crushing installations.

סוג: 7

290838

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Crushing machines and installations, namely 
mobile jaw crushing machines and mobile jaw 
crushing installations.

סוג: 7

כ"ז סיון תשע"ט - 151530/06/2019



298089

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Food preparation machines, electromechanical; 
food processors, electric; fruit presses, electric, for 
household purposes; ironing machines; 
dishwashers; kitchen machines, electric; kitchen 
grinders, electric; crushers for kitchen use, 
electric; blenders, electric, for household 
purposes; mills for household purposes, other 
than hand-operated; whisks, electric, for 
household purposes; washing apparatus; washing 
machines [laundry]; spin driers [not heated]; filters 
for cleaning cooling air, for engines; compressors 
for refrigerators or air conditioners; machines and 
apparatus for cleaning, electric; vacuum cleaners; 
3D printers; dry cleaning machines; 
electromechanical beverage preparation 
machines; coffee grinders, other than hand-
operated; compressors (machines); shoe 
polishers, electric; waste disposers [machines].

סוג: 7

כ"ז סיון תשע"ט - 151630/06/2019



298089

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Air conditioning apparatus and installations; air 
filtering installations; air purifying apparatus and 
machines; air sterilisers; air deodorising 
apparatus; fans [air-conditioning]; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; filters for 
air conditioning; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; coffee machines, 
electric; coffee percolators, electric; kettles, 
electric; cooking utensils, electric; cooking 
apparatus and installations; microwave ovens 
[cooking apparatus]; bread toasters; toasters; 
bread baking machines; bread-making machines; 
gas burners; furnaces, ovens, other than for 
laboratory use; induction cookers; pressure 
cooking saucepans, electric; roasting apparatus; 
griddles [cooking appliances]; grills [cooking 
appliances]; autoclaves [electric pressure 
cookers]; pressure cookers [autoclaves], electric; 
automatic rice cooker; refrigerating apparatus and 
machines; refrigerating appliances and 
installations; refrigerators; freezers; ice machines 
and apparatus; hair driers [dryers]; hair driers; hair 
dryers; extractor hoods for kitchens; laundry 
dryers, electric; fabric steamers; hand drying 
apparatus for washrooms; heating apparatus and 
installations; heating boilers; showers; drying 
apparatus and installations; humidifiers; 
dehumidifier; sterilizers; water purification 
installations; water purifying apparatus and 
machines; water filtering apparatus; water 
sterilizers; water softening apparatus and 
installations; filters for drinking water; electric hot 
water bottles; kitchen ranges [ovens]; beverages 
cooling apparatus; ice cream making machines; 
electric laundry dryers; air drying apparatus; water 
dispenser; disinfectant apparatus; pocket 
warmers; sanitary apparatus and installations; 
garment steamers.

סוג: 11

כ"ז סיון תשע"ט - 151730/06/2019



298089

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Advertising and publicity; television advertising; 
on-line advertising on a computer network; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; advertising by mail order; 
production of advertising films; bill-posting; 
outdoor advertising; updating of advertising 
material; demonstration of goods; dissemination 
of advertising matter; distribution of samples; 
public relations; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; organization of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising purposes; 
marketing research; cost price analysis; 
marketing; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; compilation 
or systemization of information into computer 
databases; updating and maintenance of data in 
computer databases; import-export agencies; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other business].

סוג: 35

כ"ז סיון תשע"ט - 151830/06/2019



302489

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Bullet-proof clothing; optical goods; containers for 
contact lenses; eyeglass cases; cases especially 
made for photographic apparatus and 
instruments; binoculars; bags adapted for  
laptops; decorative magnets; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; integrated 
circuit cards [smart cards]; encoded key cards; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
riding helmets; eyeglass chains; USB flash drives; 
covers for smartphones; fire
blankets; eyeglass cords; headphones; sleeves 
for laptops; cases for smartphones; reflective 
safety vests; knee-pads for workers; bullet-proof 
waistcoats [vests (Am.)]; life jackets; asbestos 
gloves for protection against accidents; gloves for 
protection against X-rays for industrial purposes; 
gloves for protection against accidents; gloves for 
divers; asbestos clothing for protection against 
fire; clothing for protection against fire; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing especially made for laboratories; 
correcting lenses [optics]; optical lenses; 
spectacle lenses; magnets; protective masks; 
divers' masks; computer memory devices; mouse 
[computer peripheral]; pince-nez; anti-glare 
glasses; sunglasses; goggles for sports; 
smartglasses; eyeglasses; 3D spectacles; 
eyepieces; smartwatches; time clocks [time 
recording devices]; teeth protectors; mouth guards 
for sports; head guards for sports; computer 
programs in the field of logistic services related to 
manufacturing and sorting of clothing, to 
managing the amount of commodities, especially 
fabrics, and to manufacturing and managing of 
promotion orders thereof ; electronic publications, 
downloadable; smartphones; computer game 
software; computer software in the field of logistic 
services related to manufacturing and sorting of 
clothing, to managing the amount of commodities, 
especially fabrics, and to manufacturing and 
managing of promotion orders thereof ; nose clips 
for divers and swimmers; tablet computers; ear 
plugs for divers; mouse pads; cordless 
telephones; covers for smartphone and mobile 
telephones; protective cases and covers for 
tablets; laptop cases and covers 

סוג: 9
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303812

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 24

Fabrics; textiles and fabrics coated or 
impregnated with plastic materials as well as 
articles made thereof; textile materials made from 
composite materials; coated fabrics and cloths, 
fabrics, especially coated fabrics for making 
blinds, awnings, wall coverings, panels, 
suspended acoustic panels, ceiling coverings; 
canvas, wall hangings, banners and streamers, 
made of textile materials coated with plastic; 
composite fabrics and textiles; coated, 
calendered, impregnated or lined fabrics (woven, 
knitted, non-woven).

סוג: 24

303818

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing; coveralls; underwear; jumpers; shirts; 
sweaters; tutus; ready-made clothing; breeches; 
top clothes; knitwear [clothing]; coats; skirts; 
petticoats; sweaters; topcoats; jackets [clothing]; 
quilted jackets; ski jackets; ski trousers; parkas; 
leather clothing; Tee-shirts; chemisettes; trousers; 
dressing gowns; tights; gilets; jerseys; pajamas 
(am.); robes; brassieres; vest tops; bustiers; 
briefs; children's wear; layettes; swimming caps; 
swimming costumes; clothing for gymnastics; 
rainproof clothing; mackintoshes; masquerade 
costumes; headgear; hats; berets; visors; socks; 
suspenders for stockings; stockings; garters; 
muffs [clothing]; shawls; neckties; bow ties; 
scarves, sashes for wear; veils [clothing]; 
bandanas [neckerchiefs]; furs (clothing); stoles of 
fur; wedding dresses; all of the aforementioned 
goods excluding shoes and belts..

סוג: 25

304945

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Digital signs; computer application software for 
cellular phones, namely a loyalty program and 
incentive awards program to promote the products 
and sales of others, specifically excluding 
software in the fields of communication, 
teleconferencing, video hosting, chatting, file 
sharing, computer or network monitoring, 
administration, management or analysis, 
virtualization, remote access, password 
management, user authentication, customer 
engagement, customer support, artificial 
intelligence, identity and access management, 
technical support, and speech to text translation.

סוג: 9

שלטים דיגיטליים; תוכנה יישומית לטלפונים ניידים , ובפרט 
תוכנת מועדון לקוחות ותוכנת תמריצים לקידום מוצרים 
ומכירות של אחרים, לא כולל תוכנה בתחומי התקשורת, 
שיחות ועידה בווידאו, אירוח וידאו, צ'אט (שיחוח), שיתוף 
קבצים, ניטור מחשב או רשת, מנהלה, ניהול או ניתוח, 
וירטואליזציה, גישה מרחוק, ניהול סיסמאות, אימות 
משתמשים, מעורבות לקוחות, תמיכת לקוחות, בינה 

מלאכותית, ניהול זהות וגישה, תמיכה טכנית ותרגום דיבור 
לטקסט.                                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                    

כ"ז סיון תשע"ט - 152030/06/2019



305582

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, 
testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
computers and computer peripheral devices; 
diving suits, divers’ masks, gloves for divers, 
breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus ; included in class 9.

סוג: 9

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, במחקר, בניווט, , 
במדידה, בצילום, בקולנוע, בראיה,  בשקילה, בכימות , 
באיתות, באיתור, בבדיקה ובבחינה, , בהצלת נפשות  

ובהוראה; התקנים ומכשירים אורקוליים; התקנים ומכשירים 
להולכה,  מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על 

ההפצה או השימוש בחשמל;  התקנים ומכשירים להקלטה, 
להעברה, לשחזור או לעיבוד של קול, חוזי או   מידע;   
מחשבים וציוד  היקפי למחשב, חליפות צלילה, מסכות 

צלילה,  כפפות לצוללנים, מכשירי נשימה לשחייה תת ימית; 
  מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם בסוג 9.                    
                                                                                

                                    
306265

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Containers for domestic or kitchen purposes; 
kitchen utensils, namely, straws; containers for 
household or kitchen use (not of precious metal or 
coated therewith); containers of plastic for 
household use; lunch boxes; buckets; baskets for 
household purposes; baskets, not of metal, for 
household purposes; baskets for domestic use, 
not of precious metal; laundry baskets for 
domestic use; laundry baskets for household use; 
bottles; plastic bottles; plastic water bottles; water 
bottles; vacuum bottles; insulated bottles (flasks) 
for household or domestic use; cups; drinking 
cups; insulated cups; parts, fittings and 
accessories for the foregoing goods.

סוג: 21

307090

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Design, engineering, research, development and 
testing services in the field of silicones, silicone 
polymers, silicone amines and silicone emulsions; 
technical support services for products 
manufactured by others in the field of clean room, 
laboratory and science products, including 
chemicals and reagents; technical consulting in 
the laboratory field; distributorship services in the 
fields of scientific apparatus, supplies, chemicals 
and reagents; contract research services, namely, 
medical, pharmaceutical, and scientific research 
for others; calibration services, namely, calibration 
of laboratory apparatus, instruments and 
equipment for others; design and development of 
computer software for managing scientific, clinical 
and pharmaceutical laboratory services for others; 
operating and maintaining a bio-repository for 
medical and scientific research purposes; all 
included in class 42. 

סוג: 42

שירותי בדיקה, פיתוח, מחקר, הנדסה ועיצוב בתחום 
הסיליקון, פולימרי סיליקון, אמינו סיליקון ואמולסיות סיליקון; 
שירותי תמיכה טכנית למוצרים המיוצרים על ידי אחרים 

בתחום של חדר נקי, מוצרי מעבדה ומדע, לרבות כימיקלים 
וריאגנטים; ייעוץ טכני בתחום המעבדה; שירותי זיכיון הפצה 
בתחום המכשירים המדעיים, אספקה, כימיקלים ריאגנטים; 
שירותי מחקר חוזה, דהיינו, מחקר רפואי, רוקחי ומדעי 
עבור אחרים; שירותי כיול, דהיינו, כיול של ציוד, מכשירים 
והתקנים מעבדתיים עבור אחרים; פיתוח ועיצוב של תוכנת 
מחשב לניהול שירותי מעבדה מדעיים, קליניים ורוקחיים 
עבור אחרים; ניהול ותחזוקה של מאגר ביו למטרות מחקר 

מדעי ורפואי; הנכללים כולם בסוג 42. 
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בוצע איחוד תיקים
FILES CONSOLIDATION

32320 32627 57862 59001 116748 120437 120478 120484 120705 121572 121596 
121946 122112 122113 122268 122475 212818 212821 214048 219865 221280 
221285 221650 222324 222339 222411 222525 222759 222802 222840 223327 

223666 224134 225841

ביטול רשות לשימוש בסימן

CANCELLATION OF ENTRY OF AUTHORIZATION TO USE A MARK

50922 64187 64191 77357 83215 93796 94715 103265 195093 238726 240715

אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ

F.C. (Flying Cargo) Express Ltd.

שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימן
CHANGE OF AUTHORIZATION DETAILS

53062

Coty Beauty Germany GmbH

:The name of the authorized user has been changed toשם בעל הרשות שונה ל:

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

150580 159747 247478

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

90094 143928 150580 151965 153887 154346 154347 159747 162610 165014 
166078 167916 169969 179181 184784 221744 247478

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

223152 233698
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מחיקת הודעה
DELETION OF DISCLAIMER

268195

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

276294

Class 18 - Reusable bags.

276294

Class 22 - Security bags.

303232

Class 25 - Clothing, footwear and headwear, namely, t-shirts, sweatshirts, pants, jackets, 
tops, bottoms, footwear, swimwear, headwear, and all of the foregoing based on characters, 
themes or genres associated with a motion picture production company, producer or 
director, or appearing in motion pictures, television programs, digital video files, comic books 
or graphic novels, and all of the foregoing clothing, footwear and headwear excluding 
mountain sports and winter sports; costumes in the nature of Halloween costumes and party 
costumes based on characters appearing in motion pictures.

286252

Class 35 - Commercial information services regarding perfumes, cosmetic products, make-
up products by means of an Internet site relating thereto; presentation of goods on all 
communication media for the retail sale of perfumes, cosmetic products, make-up products;  
retail sale services for perfumes, cosmetic products, make-up products.
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299120

Class 35 - Compiling data for research purposes in the field of medical science and medical 
consultancy.

284048

Class 35 - Online retail store services featuring electronics, computer hardware, circuit 
boards, microcontrollers, electronic kits, wearable electronics, books, 3d printer components 
and supplies.

284048

Class 41 - Education services, namely, conducting classes in the field of electronics, 
computer hardware, computer networks and telecommunications.

284048

Class 42 - Design and development of computer hardware and software; consulting services 
in the design, development, selection, implementation and use of electronics and computer 
hardware.

284048

Class 7 - 3D printers.

בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

311926
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN
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