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תקנות סימני המסחר )תיקון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72)3( לפקודת סימני המסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 
ובאישור שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות סימני המסחר, 21940, בתוספת הרביעית -  .1
בסוג 10, במקום "לבעלי מוגבלות" יבוא "לאנשים עם מוגבלות";  )1(

במקום סוג 37 יבוא:  )2(

"סוג 37 - שירותי בנייה; שירותי התקנה ותיקון; מיצוי כרייה, קידוח שמן וגז.";

בסוג 38, במקום "תקשורת" יבוא "שירותי תקשורת";  )3(

במים;  וטיפול  אוויר  טיהור  ואשפה;  פסולת  של  "מחזור  יבוא  בסופו   ,40 בסוג   )4(
שירותי הדפסה; שימור מזון ומשקה.";

במקום סוג 42 יבוא:  )5(

לשירותים  הקשורים  ועיצוב  ומחקר  וטכנולוגיים  מדעיים  שירותים   -  42 "סוג 
אלה; שירותי ניתוח תעשייתי, מחקר תעשייתי ועיצוב תעשייתי; שירותי 

אימות ובקרת איכות; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב.";

בסוג 44, לאחר "שירותים בקשר לחקלאות" יבוא "חקלאות ימית".  )6(

תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.  .2
י"ז בכסלו התש"ף )15 בדצמבר 2019(

)חמ 3-1129-ת1(

ן ו ל א ר  י פ ו א  
רשם סימני המסחר  

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )אוסטרליה(, התש"ף-2019

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

התשע"ט ב'  באדר  כ"א  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  מן  )א(   .1 
)28 במרס 2019(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה בדבר מניעת מסי 

כפל ביחס למסים על הכנסה ומניעת התחמקות והשתמטות ממס )להלן - ההסכם(.

להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל משנת המס המתחילה ביום ד'  )ב( 
בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.

י"ז בכסלו התש"ף )15 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

תיקון התוספת 
הרביעית 

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשס"ג, עמ' 556.  1

ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"ט, עמ' 1968.  2

מתן תוקף להסכם 
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