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תקנות סימני המסחר1940 ,
התוספת הרביעית
 .1מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה ,במדע ובצילום ,וכן בחקלאות ,גננות וביערנות; שרפים
מלאכותיים בלתי מעובדים ,חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי
דלקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשמור מצרכי מזון; חומרי בורסקאות;
דבקים המשמשים בתעשייה.
 .2צבעים ,ורנישים ,לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון ,קובעי צבע;
שרפים טבעיים גלמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים ,קשטנים ,מדפיסים
ואומנים.
 .3תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי ,צחצוח ,מריקה ושפשוף;
סבונים; בשמים ,שמנים אתריים ,תכשירי קוסמטיקה ,תרחיצים לשיער; משחות שיניים.
 .4שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק ,תרכובות מלחלחות
ותרכובות מקשרות; חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה.
 .5תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון וחומרים דיאטטיים
המותאמים לשימוש רפואי ווטרינרי ,מזון לתינוקות; תוספי תזונה לבני אדם ולחיות;
אספלניות ,חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים ,שעווה המשמשת לריפוי שיניים; חומרי
חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים.
 .6מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חומרים מתכתיים
עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל,
פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; כספות; סחורות ממתכת פשוטה
שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות מתכת.
 .7מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת
(למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים; חממות לביצים; מכונות מכירה אוטומטיות.
 .8כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם ,נשק צד; תערים.
 .9התקנים ומכשירים לשימוש במדע ,בחקירת הים ,במחקר ,בצילום ,בקולנוע ,בראיה,
בשקילה ,במדידה ,באיתות ,בבדיקה (פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים
להולכה ,מיתוג ,המרה ,צבירה ,וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה ,העברה או
שיחזו ר של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים ,דיסקות להקלטה; קומפקט דיסק; תקליטורי די
וי די ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים בעבור מכשירים המופעלים על
ידי מטבע; קופות רושמות ,מכונות חישוב ,ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנות מחשב;
מכשירים לכיבוי אש.
 .11ה תקנים ומכשירים המשמשים לניתוח ,לרפואה ,לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי; איברים,
עיניים ושיניים ,כולם מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה.
 .11התקנים למאור ,לחימום ,להפקת אדים ,לבישול ,לקירור ,לייבוש ,לאוורור ,לאספקת מים
ולמטרות סניטריות.
 .12כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה ,באוויר או במים.
_____________________________________________________________________
תנאי שימוש
יתכן כי במסמך זה נפלו טעויות סופר וכי הוא טעון עדכון .מחובתו של כל המשתמש במסמך
לבדוק האם פורסמה גרסה חדשה יותר .המשתמש במסמך מאתר זה מבלי לערוך בדיקה כאמור
תחילה ,עושה כן על אחריותו בלבד.
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 .13כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקים דינור.
 .14מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן ,אשר אינם
נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים ,אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים.
 .15כלי נגינה.
 .16נייר ,קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו ,שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי
כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט
התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות.
 .17גומי ,גוטאפרשה ,גומי טבעי ,אסבסטוס ,נציץ ,וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם נכללים
בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים מחושלים לשימוש בייצור; חומרי אטימה ,סתימה ובידוד;
צינורות גמישים שאינם ממתכת.
 .18עור וחיקויי עור ,וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי
חיים ,גלדים ,תיבות ותיקי נסיעות; מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים ,רתמות¸
ואוכפים.
 .19חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים לבניה; אספלט ,זפת וחמר; בניינים
ניידים שאינם מתכתיים ,מצבות שאינן ממתכת.
 .21רהיטים ,מראות ,מסגרות לתמונות ,טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים) העשויים מעץ,
שעם ,סוף ,קנים ,נצרים ,קרן ,עצם ,שנהב ,עצם לוויתן ,צדף ,ענבר ,אם הפנינה ,מירשאום,
ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק.
 .21כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); חומרים לעשיית
מברשות; פריטים לצורכי ניקוי ,צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט
לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית ,חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים.
 .22חבלים ,חוטים ,רשתות ,אוהלים ,יריעות ,טרפולין ,מפרשים ,שקים ותיקים (שאינם כלולים
בסוגים אחרים; חומרי ריפוד ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים.
 .23מטווה וחוטים לשימוש באריגה.
 .24אריגים ומוצרי אריגה ,שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי מיטה; כיסויי ושולחן.
 .25דברי הלבשה ,הנעלה וכיסויי ראש.
 .26תחרה ומעשי רקמה ,סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות ,סיכות ומחטים; פרחים
מלאכותיים.
 .27שטיחים ,מרבדים ,מחצלאות ,לינולאום וחומרים אחרים לכיסויי רצפות קיימות; וילאות קיר
(שאינם מאריג).
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 .28משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג
המולד.
 .29בשר ,דגים ,עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים ,מיובשים ומבושלים; ריבות,
מרקחות ,לפתנים ,ביצים ,חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל.
 .31קפה ,תה ,קקאו ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם,
דברי מאפה וממתקים; גלידות; סוכר ,דבש; נופת; שמרים ,אבקת אפייה; מלח; חרדל ,חומץ,
רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח.
 .31תבואות ומוצרי חקלאות ,גננות ויערנות שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי חיים; פירות
וירקות טריים; זרעים; שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים ,לתת.
 .32בירה; מים מינרליים ,מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות;
עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות.
 .33משקאות כוהליים (למעט בירה).
 .34טבק; צרכי מעשנים; גפרורים.
שרותים
 .35פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות.
 .36ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי.
 .37הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה.
 .38תקשורת רחק (טלקומוניקציה)
 .39הובלה ,אריזה ואחסנה של סחורות; ארגון נסיעות.
 .41טיפול בחומרים.
 .41חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.
 .42שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח ומחקר
תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב.
 .43שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית.
 .44שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי
חיים; שירותים בקשר לחקלאות ,גננות ויערנות.
 .45שירותים משפטיים; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; שירותים אישיים וחברתיים
הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי הפרט
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