CLASS HEADINGS
GOODS
Class 1

Chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire
extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering
preparations; substances for tanning animal skins and hides; adhesives for use in
industry; putties and other paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological
preparations for use in industry and science.

; גננות וביערנות, וכן בחקלאות, במדע ובצילום,מוצרים כימיים לשימוש בתעשייה
 חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; תרכובות,שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים
;לכיבוי דליקות ולמניעת דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים לעיבוד עור חיות
, דשנים אורגניים,דבקים לשימוש בתעשייה; מרק ומשחות מילוי אחרות; דשונת
.דשנים; תכשירים ביולוגיים לשימוש בתעשייה ובמדע

Class 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration
of wood; colorants, dyes; inks for printing, marking and engraving; raw natural
resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and
art.

 קובעי, לכות; חמרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון, ורנישים,צבעים
 לסימון ולחריטה; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות בצורת,צבע; צבעים; דיו להדפסה
. בהדפסה ובאומנות, בקישוט,ריקועים ואבקה לשימוש בצביעה

Class 3

- 3 סוג

Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting.

 תרכובות,שמנים ושומנים תעשייתים; שעווה; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק
.מלחלחות ותרכובות מקשרות; חמרי דלק ומאור; נרות ופתילות לתאורה

Class 5

- 2 סוג

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.

;תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינם רפואיים; משחות שיניים שאינן רפואיות
; שמנים אתריים; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה,בשמים
. מריקה ושפשוף, צחצוח,תכשירי ניקוי

Class 4

- 1 סוג

- 4 סוג

Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for
medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary
use, food for babies; dietary supplements for human beings and animals;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 רפואה ווטרינריה; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון,תכשירי רוקחות
וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי ווטרינרי; מזון לתינוקות; תוספי תזונה
 שעוה המשמשת, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים,לבני אדם ולחיות; איספלניות
לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי
.עשבים

- 5 סוג
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Class 6

Common metals and their alloys, ores; metal materials for building and
construction; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of
common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or
transport; safes.

 חומרי בניין ובנייה ממתכת; בתים ניידים, עפרות מתכת,מתכות פשוטות וסגסוגותיהן
ממתכת; כבלים ותיל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; פריטים קטנים של
.מוצרי מתכת; מכלים ממתכת לאחסון ולהובלה; כספות

Class 7

Machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for
land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land
vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools;
incubators for eggs; automatic vending machines.

; למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים, כלים מופעלי כוח; מנועים, כלי מכונות,מכונות
 שאינם כלי, למעט לכלי רכב יבשתיים; מכשירים חקלאיים,מצמדים ורכיבי תמסורת
.עבודה מופעלים ידנית; חממות לביצים; מכונות מכירה אוטומטיות

Class 8

- 8 סוג

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; apparatus and instruments for
recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data;
recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue
recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving
suits, divers’ masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers,
gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fireextinguishing apparatus.

, בקולנוע, בצילום, במדידה, בניווט, במחקר,התקנים ומכשירים לשימוש במדע
 בהצלת נפשות, בבדיקה ובבחינה, באיתור, באיתות, בכימות, בשקילה,בראיה
, המרה, מיתוג,ובהוראה; התקנים ומכשירים אורקוליים; התקנים ומכשירים להולכה
 וויסות או בקרה על ההפצה או השימוש בחשמל; התקנים ומכשירים,צבירה
 חוזי או מידע; מדיה מוקלטת או, לשחזור או לעיבוד של קול, להעברה,להקלטה
 תוכנת מחשב; אמצעי מדיה ריקים דיגיטליים או אנאלוגיים להקלטה,ניתנת להורדה
 התקני,ולאחסון ; מנגנונים בעבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות
 אטמי אוזניים, מסכות צלילה, חליפות צלילה,חישוב; מחשבים וציוד היקפי למחשב
 מכשירי נשימה לשחייה, כפפות לצוללנים, אטמי אף לשחיינים וצוללנים,לצוללנים
.תת ימית; מכשירים לכיבוי אש
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- 7 סוג

Hand tools and implements, hand-operated; cutlery; side arms, except firearms;
razors.

 למעט כלי, נשק צד, המופעלים ידנית; סכו"ם,כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים
.נשק; תערים

Class 9

- 6 סוג

- 9 סוג

Class 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; therapeutic and
assistive devices adapted for persons with disabilities; massage apparatus;
apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus,
devices and articles.

; לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי, לרפואה,התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח
; כולם מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חמרי תפירה, עיניים ושיניים,איברים
;אבזרים טיפוליים ואבזרי עזר המותאמים לאנשים עם מוגבלויות; התקנים לעיסוי
 אבזרים ופריטים לפעילות, אבזרים ופריטים לתינוקות יונקים; התקנים,התקנים
.מינית

Class 11

Apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

, לאוורור, לייבוש, לבישול, להפקת אדים, לקירור, לחימום,התקנים ומיתקנים למאור
.לאספקת מים ולמטרות סניטריות

Class 12

- 14 סוג

Musical instruments; music stands and stands for musical instruments;
conductors’ batons.

.כלי נגינה; כנים לתווים וכנים לכלי נגינה; שרביטי מנצחים

Class 16

- 13 סוג

Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi-precious stones;
horological and chronometric instruments.

 אבנים יקרות ואבני חן; שעונים ומכשירים,מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים
.כרונומטריים

Class 15

- 12 סוג

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.

.נור- כלי נשק; תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקי די

Class 14

- 11 סוג

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

. באויר או בים,כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה

Class 13

- 10 סוג

- 15 סוג

Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or
household purposes; drawing materials and materials for artists; paintbrushes;
instructional and teaching materials; plastic sheets, films and bags for wrapping
and packaging; printers’ type, printing blocks.

,נייר וקרטון; דברי דפוס; צורכי כריכת ספרים; צילומים; צורכי כתיבה וצורכי משרד
;למעט רהיטים; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לרישום וחומרים לאמנים
; סרטים ושקיות מפלסטיק לעטיפה ולאריזה,מכחולים; חומרי לימוד והוראה; יריעות
.אותיות דפוס וגלופות

- 16 סוג
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Class 17

Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for
use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes,
tubes and hoses, not of metal.

 שהם בלתי, נציץ ותחליפים לחומרים אלה, אסבסטוס, גומי טבעי, גוטאפרשה,גומי
מעובדים או מעובדים למחצה; פלסטיק ושרף משוחלים לשימוש בייצור; חמרי
. גלילים וזרנוקים גמישים שאינם ממתכת, סתימה ובידוד; צינורות,אטימה

Class 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.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים וגלדים; מזוודות ותיקי נשיאה; מטריות
 רצועות ובגדים לבעלי, רתמות ואוכפים; קולרים,ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים
.חיים

Class 19

- 20 סוג

Household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except
forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes;
brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked
glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware.

; סכינים וכפות, למעט מזלגות,כלים ומכלים לבית ולמטבח; כלי בישול וכלי שולחן
 פרט למכחולים; חומרים לעשיית מברשות; פריטים,מסרקות וספוגים; מברשות
; פרט לזכוכית לצורכי בנייה,לצורכי ניקוי; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה
. חרסינה וחומר,כלי זכוכית
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- 19 סוג

Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or
transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl;
shells; meerschaum; yellow amber.

, לאחסון ולהובלה; עצם, שאינם ממתכת, מסגרות לתמונות; מכלים, מראות,רהיטים
; לא מעובדים או מעובדים למחצה; צדפות, עצם לוויתן או אם הפנינה,קרן
.מירשאום; ענבר צהוב

Class 21

- 18 סוג

Materials, not of metal, for building and construction; rigid pipes, not of metal, for
building; asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable buildings, not of metal;
monuments, not of metal.

, שאינם מתכתיים, לבנייה והקמת מבנים; צינורות קשיחים, שאינם ממתכת,חומרים
 מצבות שאינן, שאינם מתכתיים, עטרן וחמר; בניינים ניידים, זפת,לבנייה; אספלט
.ממתכת

Class 20

- 17 סוג

- 21 סוג

Class 22

Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; awnings of textile or synthetic
materials; sails; sacks for the transport and storage of materials in bulk; padding,
cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics;
raw fibrous textile materials and substitutes therefor.

;חבלים וחוטים; רשתות; אוהלים וברזנט; יריעות מבד או מחומרים סינטטיים
מפרשים; שקים להעברה ולאחסון של חומרים בכמויות גדולות; חומרי ריפוד ומילוי
. גומי או פלסטיק; חומרי בד מסיבי גלם ותחליפיהם, קרטון,למעט נייר

Class 23

Yarns and threads for textile use.

.מטווה וחוטים לשימוש בבדים

Class 24

- 27 סוג

Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting
articles; decorations for Christmas trees.

; צעצועים ודברי משחק; התקני משחקי וידאו; צרכי התעמלות וספורט,משחקים
.קישוטים לעצי חג המולד

Class 29

- 26 סוג

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering
existing floors; wall hangings, not of textile.

; לינולאום וחמרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות, מחצלאות, מרבדים,שטיחים
. שאינם מבד,וילאות קיר

Class 28

- 25 סוג

Lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks
and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair.

 סרטי וקשתות סדקית; כפתורים; ווים ולולאות; סיכות, מקלעות ומעשי רקמה,תחרה
.ומחטים; פרחים מלאכותיים; קישוטים לשיער; שיער מלאכותי

Class 27

- 24 סוג

Clothing, footwear, headwear.

. הנעלה וכיסויי ראש,דברי הלבשה

Class 26

- 23 סוג

Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic.

.בדים ותחליפים לבדים; מוצרי בד לבית; וילונות מבד או מפלסטיק

Class 25

- 22 סוג

- 28 סוג

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt
and other milk products; oils and fats for food.

; מיובשים ומבושלים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, דגים,בשר
; יוגורט ומוצרי חלב אחרים, חמאה, גבינה, חלב, ביצים, לפתנים, מרקחות,ריבות
.שמנים ושומנים למזון

- 29 סוג
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Class 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and
sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and
confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar,
sauces and other condiments; ice (frozen water).

 פסטה ואטריות; טפיוקה וסגו; קמח ומוצרים, קקאו ותחליפי קפה; אורז, תה,קפה
 סורבה וקרחונים, דברי מאפה וממתקים; שוקולד; גלידות,העשויים מדגנים; לחם
, תבלינים, תיבול, אבקת אפייה; מלח, דבש; נופת; שמרים,אחרים למאכל; סוכר
.) רטבים ונותני טעם אחרים; קרח (מים קפואים,עשבי תיבול משומרים; חומץ

Class 31

Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry
products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables,
fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting;
live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt.

 גננות ויערנות גולמיים ולא מעובדים; תבואות וזרעים, חקלאות ימית,מוצרי חקלאות
; עשבים טריים; שתילים ופרחים חיים,גולמיים ולא מעובדים; פירות וירקות טריים
. זרעים וגרעינים לשתילה; בעלי חיים; מזון ושתייה לבעלי חיים; לתת,פקעות

Class 32

- 33 סוג

Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and cigars; electronic cigarettes and
oral vaporizers for smokers; smokers’ articles; matches.

טבק ותחליפי טבק; סיגריות וסיגרים; סיגריות אלקטרוניות ומאדים פומיים
.למעשנים; צרכי מעשנים; גפרורים
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- 32 סוג

Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages.

.משקאות כוהליים (למעט בירה); תכשירים כוהליים להכנת משקאות

Class 34

- 31 סוג

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

בירה; משקאות לא כוהליים; מים מינרליים ומים מוגזים; משקאות מפירות ומיצי
.פירות; עסיסים ותכשירים אחרים שאינם אלכוהליים להכנת משקאות

Class 33

- 30 סוג

- 34 סוג

SERVICES
Class 35

Advertising; business management; business administration; office functions.

. ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות:פרסומת

Class 36

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

.ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי

Class 37

- 41 סוג

Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis, industrial research and industrial design services; quality
control and authentication services; design and development of computer
hardware and software.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח
 מחקר תעשייתי ועיצוב תעשייתי; שירותי אימות ובקרת איכות; עיצוב,תעשייתי
.ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב

Class 43

- 40 סוג

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

. הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות,חינוך

Class 42

- 39 סוג

Treatment of materials; recycling of waste and trash; air purification and
treatment of water; printing services; food and drink preservation.

טיפול בחמרים ; מחזור של פסולת ואשפה; טיהור אוויר וטיפול במים; שירותי
.הדפסה; שימור מזון ומשקה

Class 41

- 38 סוג

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.

. אריזה ואחסנה של סחורות; ארגון נסיעות,הובלה

Class 40

- 37 סוג

Telecommunications services.

.שירותי תקשורת

Class 39

- 36 סוג

Construction services; installation and repair services; mining extraction, oil and
gas drilling.

. קידוח שמן וגז,שירותי בנייה; שירותי התקנה ותיקון; מיצוי כרייה

Class 38

- 35 סוג

- 42 סוג

Services for providing food and drink; temporary accommodation.

.שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית

- 43 סוג
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Class 44

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

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם או
. גננות ויערנות, חקלאות ימית,לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות

Class 45

Legal services; security services for the physical protection of tangible property
and individuals; personal and social services rendered by others to meet the
needs of individuals.

;שירותים משפטיים; שירותי אבטחה להגנה פיזית על נכסים מוחשיים ובני אדם
.שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צורכי הפרט
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