
והמדות, המשקלות פקודת
מס' 24 לש' 1944.

ומדות. משקלות בעניין החוק את ולאחד לתקן הבאה פקודה
 לאמור: הפלשתינאית(א''י), המועצה של בעצתה בזה, מחוקק לפלשתינה(א''י) העליון הנציב

.1944 והמדות המשקלות פקודת תקרא זו פקודה השם הקצר.1.
פירוש הכתוב עניין יחייב לא אם שבצדם, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

 אחר
או מידה משקל, כל של דיוקם, לאימות פרט ובדיקה, בחינה כל פירושה "בקורת''

מכונת שקילה;
"מבקר'' פירושו מבקר של מדות ומשקלות לפי הפקודה הזאת;

הפקודה של 3 בסעיף המפורטים והמדות המשקלות פירושם מטריים" ומידות "משקלות
הזאת על כפולותיהם וחלוקיהם העשרוניים ;

פירוש.



סעיף לפי שהותקנו בתקנות או השנייה בתוספת הכלולות בתקנות קבוע פירושו .קבוע"
!17

 מכונתשקילה או מידה משקל, כל של ובדיקתם בחינתם פירושו הדיוק" "אימות
(א) שלא נחתמו בחותמת אימות הדיוק באופן הקבוע; או

אליו: ובהתאם (4) 8 סעיף לפי המדה אמות לשומר שהוגשו (ב)
אחרת מכונה וכל מוטטרטון, מוטמאזנים, פלס, מאזנים, כל כוללת שקילה" "מכונת

המשקל. לקביעת
אמות המדה

למשקלות ומדות.
 יהיו ומדות למשקלות אמותהמדה .3

(א) הקילוגרם כאמתמדה של המשקל: משקל הק"ג הוא המשקל הביןלאומי המקובל של
הקילוגרם ;

(ב) הליטר כאמת המדה של הקבול: קבול הליטר הוא הקבול הביןלאומי המקובל של
הליטר ;

(ג) המטר כאמת המדה של האורך: אורך המטר הוא האורך הביןלאומי המקובל של
המטר;

(ד) המטר המרובע והדונם המקובל, בן אלף מטרים מרובעים,  כאמות מדה של השטח.
ולשמור להמציא יש

אמות מדה.
מקובלים מטריים ומדות משקלות יחייב, השעה שצורך כפי ימציא, העליון הנציב (1).4
בטרם באנגליה, המסחר לעניני המיניסטריון יד שעל לאמותמדה במחלקה יאומת שדיוקם

בשמוש. ינהיגום
המקובלים והמדות המשקלות יהיו זה, באופן אותם שימציאו והמדות, המשקלות (2)

בהחלט. ומדויקים לנבונים המטרות לכל נחשבים ויהיו (א"י), בפלשתינה
העליון הנציב מטעם שימונה פקיד של בהשגהתו שמורות תהיינה המדה אמות (3)
לעניני המיניסטריון של במחלקה לזמן מזמן מחדש יאומת ודיוקו אמותהמדה, כשומר

העליון. הנציב שיורה כפי לאמותמדה, באנגליה המסחר
העתקות שטירת
של אמות המדה.

שימצא כפי מהן, כמה של או המדות של העתקות אותן ימציא העליון הנציב (1).5
לנכון, ויתן הוראות בדבר אימות דיוקן ואימות דיוקן מחדש של אותן העתקות ע"י שומר
תאומתנה אלה שהעתקות ויצוה המדה, אמות שומר ע"י לכך המורשה מבקר או אמותהמדה,

לנכון. שימצא באופן אמותהמדה של כהעתקות
במשפט. תקובל זר. באופן אומת שדיוקה אמתמדה של העתקה כל (2)

שיחדלו ולהורות מדה אמת של העתקה כל לבטל שהיא עת בכל יוכל העליון הנציב (3)
כזאת. בתור בה להשתמש

המטרות לאותן בהן וישתמשו מקום באותו שמורות תהיינה המדה אמות של ההעתקות (4)
לזמן. מזמן יקבע המדה אמות ששומר כפי

העתקות הראית
של אמות המדה.

6. שומר אמותהמדה חייב, לאחר שיקבל הודעה מספקת ולאחר שישולמו המסים הקבועיים,
או השואתם לצורך לכך בכתב בקשה שיגיש אדם לכל המדה אמות העתקות את להראות
שמורות שבו במקום אמותהמדה שומר ע"י מכונתשקילה או מדה משקל, כל של בדיקתם
אחר מקום בכל בכך, הכרוכות נוספות הוצאות כל לכשישלם או, המדה, אמות העתקות

זה. לצורך למתאים אותו יראה אמותהמדה ששומר
אמות שוטר סגן

המדה ומבקרים של
משקלות ומדות.

שומר ע"י בכתב מורשה שיהא אמותהמדה, שומר סגן למנות העליון הנציב על (1).7
אמותהמדה להשתמש בסמכויות המסורות לשומר אמות המדה, לפי פסקא זו, פרט לסמכות
שומר על המוטלים מקצתם, או כולם התפקידים, את ולמלא ,17 סעיף לפי תקנות להתקין

זו. פקודה לפי אמותהמדה
ע"י בכתב שהורשה משטרה קצין ולכל אמותהמדה שומר ולסגן אמותהמדה לשומר (2)
באישורו אמותהמדה שומר ע"י שנתמנה אדם ולכל ובתיהסוהר המשטרה על הכללי המפקח

. ומדות משקלות מבקר של הסמכויות תהיינה הרפואה שירותי מנהל של
השקילה ומכונות המדות המשקלות, כל את מתאים זמן בכל לבדוק מבקר רשאי (3)
מסחר, לצרכי שמוש לשם מקום בכל המצויים או מסחר לצורך אדם כל בהם שמשתמש
משקל, כל ולעכב לתפוס הוא רשאי וכן אמותהמדה, העתקות עם להשוותם הוא ורשאי
מהוראות. הוראה לכל בנגוד בהם השתמשו דעתו שלפי כאלה, מכונתשקילה או מדה

הזאת. הפקודה



(4) רשאי מבקר להיכנס, לצורך בדיקה, לכל מקום שיש לו סיבה מספקת להאמץ שמחזיקים
מסחר. לצרכי כאלה מכונתשקילה או מדה משקל, בו

8.(1) חייב מבקר לבדוק כל משקל או מדה מטריים וכל מכונתשקילה שהובאו אליו
לצורך אימות ליוקם, וחייב הוא, מתור כפיפות להוראות שיתן שומר אמותהמדה, בין בדרך
כלל. ובין בכל מקרה מיוחד, להשוות או לבדוק את המשקל, המדה או מכונת השקילה
האלה לפי העתקות אמותהמדה, ואם ימצא שהם בהתאם לתקנות הכלולות בתוספת השניה
או לכל תקנה שהותקנה לפי סעיף 17 ושעדין אינם טבועים בחותמת, חייב הוא לטבוע

הקבוע. באופן חותמת בהם
תעודה האלה, השקילה מכונת או המדה המשקל, את לו שהראה לאדם למסור מבקר חייב (2)
משתמשים שבו במקום בולט במקום תוצג זו תעודה הקבוע. בטופס אימותהדיוק על
לשם תעודה מאותה העתקה לשמור המבקר ועל האלה, השקילה במכונת או במדה במשקל,

בקורת.
כל של כרשימה ותשמש המבקר, ע"י בתאריר ומסומנת חתומה תהיה הדיוק אימות תעודת (3)
במסחר. שמוש לשם אדם כל של ברשותו הנמצאים השקילה ומכונות המדות המשקלות,
כל ואת ובקרות אימותידיוקים כל של התוצאות את תעודה באותה לרשום המבקר ועל

הסוחר. של ומכונותהשקילה המדות המשקלות, כל ברשימת שיחולו השינויים
חייב שקילה, מכונת או מדה משקל, כל במסחר שמוש לשם ברשותו שיש אדם כל (4)
לא של זמן בהפסקות דיוקם אימות לשם אמותהמדה לשומר לתקופה מתקופה להראותם
אמותהמדה שומר שיודיע כפי תאריר ובאותו המקום ובאותו פעם, בכל אחת משנה פחות

לנכון. ימצא אמותהמדה ששומר אחר אופן באותו או הרשמי בעתון במודעה
חייב מכונתשקילה, או מדה משקל, כל במסחר, שמוש לשם ברשותו שיש אדם כל (5)
השקילה ומכונות המדות המשקלות, כל ברשימת שנוי כל על אמותהמדה לשומר מיד להודיע

האלה. השקילה למכונות או למדות למשקלות, שנגרם היזק כל ועל ברשותו, הנמצאים
לשלם יש בהם, חותמת וטביעת מכונתשקילה, או מדה משקל, של דיוקם אימות בעד (6)
את המסים שייקבעו, בין שבשעת אימות הדיוק נמצאו מתייקים ובין שנמצאו בלתי מדוייקים,

1 פגומים. או
הדיוק. אימות בתעודת המסים כל תשלום את לרשום המבקר על (7)

אימות דיוקם של
מדות משקלות,
ומכונותשקילה.

מחלקה כל ע"י הנעשות טרנסאקציות כל לצורר מטריים ומדות במשקלות להשתמש יש .9
אחרת, מקומית רשות או מקומית, מועצה או עיריה כל ע"י או ממשלתית

יש להשתמש אך
במשקלות ורק
וכוי. מטריים

של בפנקס או הממשלה של פנקס בכל לרשום יש אליה שביחס קרקע כל של שטחה .10
רשום יהיה חוזה או העברה זכות, כל אחרת מוסמכת רשות או מקומית מועצה או עיריה

המקובלת: מדתהשטח לפי הנ"ל בפנקסים
חוזה או העברה זכות, כל של בתקפם יפגע לא זה בסעיף האמור דבר ששום בתנאי

השמוש באמות
ביחס המרה
לטרנסאקציות

קרקעיות.

היתד. והמדות, המשקלות פקודת של תקפה תחילת שביום אליה, בקשר או קרקע, באותה
קיימת שהיתה אחרת שטח מידת כל לפי או מקובלים דונמים שאינם דונמים לפי מוגדרת

באותו תאריך.

ק"נ. פרק

11. רואים את המשקלות והמדות הנוהגים בשימוש בתאריך תחילת התוקף של פקודה זו
הראשונה. בתוספת הכלול ללוח בהתאם המטריים ולמדות למשקלות כשוים

המרות בי! השואה
הנוהגות עתה ובין
המשקלות והמרות

המטריים.

השמוש את לאסור הרצוי מן כי במועצה העליון הנציב סבור שהיא, עת בכל אם (1).12
החל כי בצו להכריז הוא רשאי מטריים, מדות או משקלות שאינם מדות או משקלות בכל
בשיטה לשמוש הכלל, מן היוצאים או ההסתייגויות עם ובהתחשב צו באותו שיפורט מתאריר
מדה או משקל בכל השימוש יהיה צו, באותו שייקבעו כפי ומדות, משקלות של המטרית
שאינם משקל או מדה מטריים בלתי חוקי, ומשעשה כר, רואים כל הוזה או עסק של כל עבורה
במדה או במשקל לעשותם או לפועל להוציאם שיש אחר דבר או קרקע העברת סחורה, או
משקלות לפי להעשות או לפועל מוצאים להיות צריכים הם כאילו הזה, הצו עליהם ושחל

ומבוטלים. בטלים יהיו כן יעשו לא ואם העניין, לפי הכול מטריים, ומדות

סמכותו של הנציב
במועצה העליון

השימוש את לעשות
בשיטה המטרית

חובה.



השמוש את לאסור הרצוי מן כי במועצה העליון הנציב סבור שהיא, עת בכל אם, (2)
בהתאם חותמת בהם טובעה ולא דיוקם אומת שלא מכונתשקילה או מדה משקל, בכל
להכריז הוא רשאי ,17 סעיף לפי שהותקנו תקנות לכל או השנייה, בתוספת הכלולות לתקנות
הכלל, מן היוצאים או ההסתייגויות עם ובהתחשב צו, באותו שיפורט מתאריך שהחל בצו,
שלא מכונתשקילה או מדה משקל, בכל השימוש חוקי בלתי יהיה צו, באותו שיפורטו כפי

לעיל. כאמור חותמת בהם טובעה ושלא דיוקם אומת
מקצתן, או כולן המשקלות, על ורק אך )יוטל 2) או (1) סעיףקטן לפי שניתן צו כל (3)
מקצתן, או כולן השקילה, מכונות על ורק אך או מקצתן, או כולן המדות, על ורק אך או

ממנה. חלק כל על או הארץ רחבי כל ועל
מכונתעברות. או מדה משקל, כל לבקורת להמציא מסרב או מראה שאינו אדם כל (1).13

משקל, איזה ולבחון להכנס למבקר להרשות מסרב או בבניינו, או שברשותו שקילה
בעבירה, יאשם אחר, באופן למבקר מפריע או מכשיל או כאלה, מכונתשקילה או מדה
כאחד. האלה הענשים לשני או חדשים שלושה למאסר או פונט חמישים של לקנס צפוי ויהיה
שמוש לשם ברשותו המחזיק או עסק, או חתה מכירה, כל לצורך המשתמש אדם כל (2)
בעברה יאשם נכונים, בלתי או מזויפים שהם מכונתשקילה או מדה, משקל, כל במסחר,

כאחד. הענשים לשני או חדשים ששה למאסר או פונט מאה של לקנס צפוי ויהיה
משקל, כל של למכירתם או לעשייתם גורם או מוכר, או עושה, הוא שביודעים אדם כל (3)
מדה או מכונתשקילה מזוייפים או בלתי נכונים, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי לקנס של מאתיים

פונט או למאסר לשנה אחת או לשני הענשים כאחד.
או חיתומם לשם בהם שמשתמשים סימן או חותמת כל המחקה או המזייף אדם כל (4)
לזיופם הגורם כל או הזאת, הפקודה לפי שקילה מכונת או מדה משקל, כל של סימונם
של לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם לחיקויים, או לזיופם ביודעים המסייע או לחיקויים, או

כאחד. הענשים לשני או ימים שנתיים למאסר או פונט מאתים
בכל המצויינים מכונתשקילה או מדה משקל, בכל משתמש הוא שביודעים אדם כל (5)
מכונת או מדה משקל, כל מעביר או מוכר שהוא או מחוקים, או מזויפים סימן או הותמת
או ימים שנתיים למאסר או פונט מאתיים של לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם כאלה, שקילה

לשני הענשים כאחד.
השימוש ,12 מסעיף (1) סעיףקטן לפי שניתן בצו הוכרז, שבו בתאריך אשר, אדם כל (6)
חוקי, כבלתי מטריים, מדה או משקל שאינם מדה או משקל בכל (א"י), פלשתינה של חלק בכל
בכל כזה, לצו בניגוד (א"י), פלשתינה של חלק באותו משתמש, הוא זה, תאריך לאחר או
בלוחמספרים, המצויידת מכונתשקילה בכל או מטריים, מדה או משקל שאינם מדה או משקל
של לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם המטרית, השיטה זולת שיטה מכל במדריג או במחוג

פונט. חמישים

השימוש ,12 מסעיף (1) סעיףקטן לפי שניתן בצו הוכרז, שבו בתאריך אשר, אדם כל (7)
חוקי, כבלתי מטריים, מדה או משקל שאינם מדת או משקל בכל (א"י), פלשתינה של חלק בכל
כל לפי (א"י), פלשתינה של חלק באותו עושה, או לפועל מוציא הוא זה, תאריך לאחר או
העברת סחורה, או עבודה כל של עסק או חוזה כל המטרית, השיטה לפי שאינם מדה או משקל
הזה, הצו עליו ושחל במרה או במשקל לעשותו או לפועל להוציאו שיש אחר דבר או קרקע

פונט. חמישים של לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם
השימוש ,12 מסעיף (2) סעיףקטן לפי שניתן בצו הוכרז, שבו בתאריך אשר, אדם כל (8)
וטובעה דיוקם אומת שלא מכונתשקילה או מדה משקל, בכל (א"י), פלשתינה של הלק בכל
,17 סעיף לפי שהותקנו תקנות לכל או השנייה בתוספת הכלולות לתקנות בהתאם חותמת בהם
לצו בניגוד (א"י), פלשתינה של חלק באותו משתמש הוא זה, תאריך לאחר או חוקי, כבלתי
הזה, בכל משקל, מדה או מכונתשקילה כאלה, שאינם לפי הפירוט, ההרכב, התבנית או הערך
בעבירה יאשם הקבוע, באופן חותמת בהם הוטבעה ולא דיוקם אומת שלא או הקבועים,
כאחד. הענשים לשני או חדשים שלושה למאסר או פונט חמישים של לקנס צפוי ויהיה

השימוש ,12 מסעיף (2) סעיףקטן לפי שניתן בצו הוכרז, שבו בתאריך אשר, אדם כל (9)
חותמת בהם וטובעה דיוקם אומת שלא מדה או משקל בכל (א"י), פלשתינה של חלק בכל



כבלתי .17 סעיף לפי שהותקנו תקנות לכל או השנייה בתוספת הכלולות לתקנות בהתאם
(א"י). בפלשתינה מקום בכל אחר, באופן מעביר או מוכר הוא זה, תאריך לאחר או חוקי,
הערר או התבנית ההרכב, הפירוט, לפי שאינם כאלה מכונתשקילה או מדד. משקל, כל
ויהיה בעבירה יאשם הקבוע, באופן חותמת בהם וטובעה דיוקם אומת שלא או הקבועים,

כאחד. הענשים לשני או חדשים שלושה למאסר או פונט חמישים של לקנס צפוי
משקל. בכל בשימוש מרמה מעשה של לעשייתו גורם או עושה הוא שביודעים אדם כל (10)
למאסר או פונט מאתיים של בסכום לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם מכונתשקילה, או מדד.

כאחד. הענשים לשני או ימים שנתים
הטבועים מכונתשקילה או מדה משקל, כל משנה חוקית, רשות בלי אשר, אדם, כל (11)
אדם וכל נכונים, לבלתי או למזויפים אותם עושה כך וע"י לשנויים, גורם או בחותמת,
מזוייפים שנעשו כך, ששונו במכונתשקילה או במדה במשקל, משתמש הוא שביודעים
בעברה יאשם אחר, באופן מעבירם או אותם מוכר הוא שביודעים או נכונים, בלתי או

כאחד. הענשים לשני או ימים שנתיים למאסר או פונט מאתיים של לקנס צפוי ויהיה
הנמצאים מכונתשקילה או מדה משקל, כל להראות המסרב או המתרשל אדם כל (12)

אמות שומר עליהם שהודיע ובזמן בתאריך אמותהמדה לשומר במסחר שמוש לשם ברשותו
פונט. חמישים של לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם המדה,

כל ברשימת שנוי כל על אמותהמדה לשומר להודיע ומיד תיכף המתרשל אדם כל (13)
המשקלות, המדות ומכונותהשקילה הנמצאים ברשותו לשם שמוש במסחר, או על כל היזק
עשרים של לקנס צפוי ויהיה בעבירה יאשם כאלה, מכונותשקילה או מדות למשקלות, שנגרם

פונט.

כל של בבנינו או עסק, המנהל אדם של ברשותו שקילה מכונת או מידה נמצאו אם .14
אדם המשמש לצרכי מסחר, הרי עד שלא הוכח ההיפך, רואים אותו אדם כאילו הוא מחזיק

מסחר. לצרכי האלה השקילה מכונת או המדה המשקל, את ברשותו

כי מניחים אימתי
מחזיק ארם

משקלות וכו'.

או מזויפים סימן או חותמת כל בהם שנמצאו שקילה, מכונת או מידה משקל, כל .15
שהיא. עת בכל לחפשם יוכל מבקר וכל יוחרמו מחוקים,

משקלות החרמת
וכוי.

לכל בקשר הזאת הפקודה על עברה שנעשתה להאמין מספקת סבה למבקר כשיש .16
האלה, מכונתהשקילה או המדה המשקל, את לתפוס הוא רשאי שקילה, מכונת או מדה משקל,
מכונת או המדה המשקל, את להחרים יהיר, מותר לכך, בקשר בדין חייב אדם ומשיצא

האלה. השקילה

תפיסת משקלות
וכו' והחרמתם.

הבאות, למטרות תקנות להתקין העליון, הנציב של באישורו רשאי, אמותהמדה שומר .17
 מקצתן: או כולן

(א) קביעת הפירוט, ההרכב, התבנית והערך של המשקלות, המדות ומכונות השקילה ;
השקילה. ומכונות המדות המשקלות, של והבקורת הבדיקה הדיוק, אימות אופן קביעת (ב)

התאמתם וטביעת החותמת בהם, לרבות צורת החותמת לאימות הדיוק;
(ג) קביעת המסיבות שבהן יש למחוק את חותמת אימות הדיוק ואופן המחיקה ;

כלל בדרך בין הבקורת, או הדיוק אימות בשעת להתירם שיש הטעות שיעורי קביעת (ד)
ובין בקשר לכל מסחר;

(ר.) הגבלת השמוש בסימנים בכל משקל, מדה או מכונתשקילה;
(0 קביעת המסים שיש לשלמם בעד אימות דיוקם, התאמתם וחיתומם של משקלות, מדות

ומכונות שקילה ובעד הראית העתקות של אמותהמדה ;
(ז) קביעת הטופס של תעודת אימות הדיוק ;

הזאת: הפקודה של לפועל הוצאתה לשם כלל, בדרך (ח)
תבוטלנה או שתוחלפנה עד בתקפן, תשארנה השניה בתוספת הכלולות שהתקנות בתנאי

כאלה. תקנות ע"י

תקנות.

כל תהיה לא שהוא חוק בכל או שהיא אחרת פקודה בכל האמור דבר כל למרות .18
שהם חוקיעזר כל להתקין רשאית אחרת מקומית רשות כל או מקומית מועצה או עיריה
מקומית מועצה או עיריה כל עלידי שהותקנו כאלה חוקיעזר וכל מדות, או משקלות בדבר
יחדלו זו, פקודה של תקפד. תחילת בתאריך בניתוקף שהם אחרת, מקומית רשות כל או

בניתוקף. להיות

חוקיעזר בדבר
ומרות. משקלות



בטו5.
פרק ק''ז.

בזה. מבוטלת והמרות המשקלות פקודת .19

ראשונה. תוספת
.(11 (סעיף

מטריים. ובמדות במשקלות וערכם בארץ הנוהגים ומדות משקלות
משקלות. (א)

הארץ. רחבי בלל בשימוש נהוגים (1)
גרמים. 3.205 = (דרהם) דרם 1

1 אוקה = 400 דרהם = 1.282 קילוגרם.
רוטל. 100 = קנטר 1

הארץ. בצפון בשימוש נהוגים (11)
גרמים. 213.659 = דרהם 66.667 = (צפונית) אוקיה 1

קילוגרם. 2.564 = דרהם 800 = אוקות 2 = אוקיות 12 = (צפוני) רוטל 1

קילוגרם. 256.400 = אוקה 200 = רוטל 100 = (צפוני) קנטר 1

מחברון. חוץ הארץ, בדרום בשימוש נהוגים (111)
גרמים. 240.637 = דרהם 75 = (דרומית) אוקיה, 1

קילוגרמים. 2.884  דרהם 900 = אוקות 2.250 = אוקיות 12 = (דרומי) רוטל 1

קילוגרמים. 288.450 = אוקות 225 = רוטל 100 = (דרומי) קנטר 1

(IV) נהוגים בשימוש בחברון.
גרמים. 267.073 = דרהם 83.333 = (הברונית) אוקיה 1

קילוגרמים. 3.205 = דרהם 1000 = אוקות 2.500 = אוקיות 12 = (חברוני) רוטל 1

קילוגרמים. 320.439 = אוקות 250 = רוטל 100 = (חברוני) קנטר 1

(ב) מדות האורך והשטח.
קראטים. 24 = (אמה) דראע 1

אריג). (מדת ס"מ 67.75 = פיק או דראע 1

בקרקע). בניין (מדת ס"מ 75.80 = פיק או דראע 1

מרובעים. מטרים 919.3 = מרובעים פיקים 1,600 = (טורקי) דונם 1

מרובעים. מטרים 1,000  (מטרי) דונם 1

שנייה. תוספת
.(17 (סעיף

1. תקנות אלה ותקראנה תקנות המשקלות והמדות (משקלות מטריים), 1944.השם.
מאותהפירוט. עשוי ויהיה בקיעים, מכל ונקי שטחיו בכל חלק שיהיה צריך מטרי משקל כל .2 י

מתכת או מאותן מתכות ובאותה התבנית ואותו ערך כמפורט בתקנות אלה.
מתכתהרכב. ושאינה עופרת, שאינה מתכת מאיזו כולו עשוי שיהיה מטריצריך משקל כל .3

התאמה: לצורך פלדה מוסיפים אט אלא מתכת, של רכה תערובת או רכה
בתנאי שמשקל מערך פחות מ100 גרם לא יהיה עשוי מברזל.

4.(1) כל משקל מטרי העשוי מברזל צריך שיהיה משושה בצורתו ושיהיה לו חור התאמה.תבנית.
ויכול בצורתו גלילי יהיה מברזל, חוץ אחרת מתכת מכל או מפליז, העשוי מטרי משקל וכל

התאמה: חור לו להיות
 כי בתנאי

וכן ו התאמה חור לו יהא לא גרם מ50 פחות הוא שערכו מטרי משקל שום (1)
שטוח. להיות יכול אחד מגרם פחות הוא שערכו מטרי משקל (11)

(2) (א) חור ההתאמה במשקל מטרי צריך שיהיה בשטחו התחתון של המשקל, עגול בצורתו
מ10 פחות לא התחתון, בשטח שיהיה, צריך החור קוטר מתחתיו. שקערורית עם
הקוטר מחצי יותר לא יהיה גרם, מ200 יותר לא הוא שערכם ובמשקלות מילימטרים,
מהקוטר אחד משליש יותר לא המשקלות שאר ובכל התחתון, השטח של המקסימלי

התחתון. השטח של המקסימלי



(ב) העופרת שתוכנס לכל חור התאמה צריכה לעטות את הקרקעית של החור ועוביה
והמרחק ממקומה, תזוז שלא באופן אותה לקבוע יש מילימטרים. מ5 פחות לא יהיה
מק''ג יותר לא הוא שערכם במשקלות שיהיה, צריך התחתון השטח ובין העופרת שבין

מילימטרים. מ8 פחות לא המשקלות שאר ובכל מילימטרים, מ4 פחות לא אחד,
בטור המפורט בערך יהיה מטרי, קראט למשקל פרט מטרי, משקל כל של ערכו (1).5
המפורט כערך יהיה מטרי קראט משקל כל של והערר אלה, לתקנות א' נספח של הראשון

אלו. לתקנות בי נספח של הראשון בטור
בו, לטעות מקום שאין ברור באופן מצויינים יהיו המשקל של והיחידה המספר (2)
האות "ג" תשמש לציון גרמים והאותיות "מג" לציון המיליגרמים, האותיות "קג" לציץ

הקילוגרמים, והאות "ק'' לציון קראטים מטריים.
ובכל יצוק, משקל של העליון לשטחו ממעל בולטים להיות צריכים והיחידה המספר

העליון. שטחו פני על בחותמת טבועים יהיו אחר משקל

ערך.

המוקדם באישורו מותר, ו5, 4 התקנות להוראות בהתאם שאינו מטרי משקל כל (1).6
בכתב של שומר אמותהמדה, לאמת את דיוקו ולהטביע בו חותמת, אם 

וכן הדיוק, אימות חותמת של נפסק ובלתי ברור סימן במשקל לעשות אפשר (א)

בטור או אלה לתקנות א' נספח של הראשון בטור המפורט ערך הוא המשקל ערך (ב)
שאץ ברור באופן המשקל על מצויץ והערך אלה, לתקנות ב' נספח של הראשון

בו. לטעות מקום
האשור את ליתן לסרב כן, עשותו על טעם כל ליתן בלי אמותהמידה, שומר רשאי (2)

לבטלו. כזה, אשור משנתן או, (1) בתקנתמשנה הנזכר

של דיוקם אימות
משקלות בלתי

מותאמים.

בכך, צורך יהיה אם לדרוש, המבקר ועל נקי, במצב כשהוא ייבדק מטרי משקל כל .7
חייבים בו המשתמש או הזה המשקל ובעל לנקותו, בו, מהמשתמש או המשקל מבעל

כן. לעשות

בדיקה במצב נקי.

למבקר נתברר אם אלא הדיוק אימות של בחותמת מטרי משקל כל לחתום אץ (1).8 ■

 הוא זה משקל כי
וכן האלו, התקנות להוראות בהתאם (א)

במסחר. הרגיל בשמוש מעמד להחזיק כדי למדי חזק (ב)
ממשלת ע"י שנקבעה הרשמית התבנית להיות צריכה הדיוק לאמות החותמת תבנית (2)
Palestine ראשי תבות של) "G" ו "P" פלשתינה (א"י), המראה כתר הנתון בין האותיות

Government) בתוספת מספר זהות.
למשקל אץ אם או, המשקל, של ההתאמה שבחור בעופרת תוטבע אימותהדיוק חותמת (3)

חור התאמה, בשטח התחתון של המשקל:
החותמת את בהם לטבוע מותר אחד מגרם פחות הוא שערכם שטוחים שבמשקלות בתנאי

העליון. בשטחם
ג' בנספח המובא בטופס אימותדיוק תעודת למלא המבקר על הדיוק, אימות לאחר (4)

אלה. לתקנות

הדיוק. אימות

 מטרי בשקל כל שעל אימותהדיוק חותמת את למחוק המבקר על (1).9
או האלו; התקנות להוראות בהתאם שאינו (א)

לתקנו שאיאפשר במדה אחר באופן מקולקל או רבה, במדה פגום שבור, שהוא (ב)
כהלכה ; או

(ג) שמאז חיתומו האחרון תוקן המשקל או הותאם מחדש בלי הרשאה מאת המבקר ; או
אינה זו טעות שאם בתנאי :10 תקנה לפי המותרת טעות שאינה טעות בו יש (ד)
הדיוק, אימות חותמת של המיידית מחיקתה את הדורשת טעות המבקר של דעתו לפי
ממנו ידרוש שבד. הודעה בו המשתמש אצל או המשקל בעל אצל להשאיר המבקר על
הודעה, באותה שיצויין כפי אחד, מחודש יותר לא תקופה, בתוך המשקל את לתקן

תקופה. אותה במשך התקון נעשה לא אם החותמת את למחוק ועליו

חותמת מחיקת
הדיוק. אימות



(2) לשם מחיקת חותמות, יש להשתמש במקבים בני מדות מתאימות המשאירים סימן של
שלמטה. הציור לפי קצוות, שש בעל כוכב

10.(1) טעויות היתר, שיש להרשותן בשעת אימות דיוקם או בקרתם של משקלות מטרייםשעורי הטעות.
כל מול המפורטות אלה הן אלה. לתקנות א' נספח של הראשון בטור המפורטים מהערכים
המתאים, הטור לפי הכל אלה, לתקנות א' נספח של השלישי או השני בטור כזה ערך
מן מטריים קראט משקלות של בקרתם או דיוקם אימות בשעת להרשותן שיש והטעויות,
כל מול המפורטים אלה, הם אלה, לתקנות ב' נספח של הראשון בטור המפורטים הערכים

אלה. לתקנות ב' נספח של השלישי בטור כזה קרר
המפורטים מהערכים המטריים המשקלות בקורת בשעת להרשותן שיש החסר, טעויות (ב)
הרביעי בטור כזה ערך כל מול המפורטות אלה הן אלה, לתקנות א' נספח של הראשון בטור
להרשותן שיש החסר, וטעויות המתאים, הטור לפי הכל אלה, לתקנות א' נספח של החמישי או
בי נספח של הראשץ בטור המפורטים הערכים מן מטריים קראט משקלי בקורת בשעת
אלה. לתקנות ב' נספח של הרביעי בטור כזה ערך כל מול המפורטות אלה הן אלה, לתקנות

שהוא. מטרי משקל איזה של דיוקו אימות בשעת חסר טעויות כל להרשות אין (3)

שלמסים. 6 לסעיף בהתאם אמתמדה של העתקה הראית בשעת לשלמו שיש המס .11

מסרי משקל כל של וחיתומו אימותדיוקו בעד לשלמו שיש והמס מיל, מאתיים יהיה הפקודה
מיל: עשרים יהיה הפקודה של 8 לסעיף בהתאם

אימות אם מיל חמישהעשר יהיה והחיתום הדיוק אימות בעד לשלמו שיש שהמס בתנאי
באימות העזרה אותה מגיש זה ומייצר משקלות מייצר של בבניינו מבוצעים והחיתום הדיוק

הדיוק ובחיתום כפי שידרוש שומר אמותהמדה.
באיזההגבלת הסימון. מטרי משקל כל לסמן, אחר אדם לכל להרשות או לסמן, אדם לשום אסור .12

אלא יצרן, של שמו של תבות ראשי או שמו או מסחרי סימן כל לרבות שהוא, סימן
האלו. התקנות להוראות בהתאם

מהוראותענשים. הוראה כל על סוכנו, או פקידו משרתו. ע"י ובין בעצמו בין העובר, כל .13
אם צפוי, יהיה בדין, חייב ובצאתו בעבירה, יאשם אותה, מקיים שאינו או האלה, התקנות
שלא לתקופה למאסר או פונט חמישים על יעלה שלא לקנס זו, עבירה על אחר עונש נקבע לא

כאחד. האלה הענשים לשני או חדשים, שישה על תעלה
נ ס פ ח א'

הערך
טעות יתר המותרת
באימות הדיוק או

בבקורת

טעות חסר המותרת
בבקורת

משקלות מדויקים.
(משקלות שמשתמשים בהן מוכרי
סמי רפואה; רוקחים, סוחרים
באבנים יקרות או סוחרים

שמשתמשים או יקרות, בסחבות
בהם במשקלות שכנגד)

אחרים. משקלות

משקלות מדויקים.
(משקלות שמשתמשים בהן מוכרי
סמי רפאה;  רוקחים, סוחרים
בוחרים או יקרות באבנים

שמשתמשים או יקרות, במתכות
בהם במשקלות שכנגד)

משקלות אחרים.

מ"ג 1
מ"ג 2
מ"ג 5
מ"ג 10
מ"ג 20
מ"ג 50
מ"ג 100
מ"ג 200
מ"ג 500
ג. 1
ג. 2
ג. 5

מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.2
מ"ג 0.2
מ"ג 0.5
מ"ג 1
מ"ג 1

מ"ג 2
מ"ג 3
מ"ג 4
מ"ג 6

מ"ג 10
מ"ג 15
מ''ג 20

מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.2
מ"ג 0.5
מ"ג 0.5
מ"ג 1

מ"ג 1.5
מ"ג 2
מ"ג 3

מ"ג 5
מ"ג 7
מ"ג 10



הערך
טעות יתר המותרת
או הדיוק באיטית

בבקורת

טעות חסר המותרת
בבקורת

מדייקים משקלות
(משקלות שמשתמשים בהם מוכרי
סמי רפואה, רוקחים, סוחרים
סוחרים אי יקרות1 באבנים

במתכות יקרות, או שמשתמשים
שבננו.) במשקלות בהם

אתרים טשקלית

משקלות מדויקים
(משקלות שמשתמשים בהם מוכרי
סמי רפואה, רוקחים, סוחרים
באבנים יקרות או סוחרים

במתכות יקרות, או שמשתמשים
בחם במשקלות שכנגד)

אחרים משקלות

ג. 10

ג. 20

ג. 50

ג. 100

ג. 200

ג. 500
ק"ג 1

ק"ג 2
ק"ג 5
ק"ג 10
ק"ג 20
ק"ג 50
ק"ג 100

מיג 8
מ"ג 10
מ"ג 15
מ"ג 30
מ"ג 50
מ"ג 120
מ"ג 200
מ"ג 350
מ"ג 600
ג. 1
ג. 2
ג. 5
ג. 10

מ"ג 30
מ"ג 40
מ"ג 60
מ"ג 120
מ"ג 200
מ"ג 500
מ"ג 800
ג. 1.5
ג. 2.5
ג. 4
ג. 8
ג. 20
ג. 40

מ"ג 4
מ"ג 5
מ"ג 7
מ"ג 15
מ"ג 25
מ"ג 60
מ"ג 100
מ"ג 170
מ"ג 300
מ"ג 500
ג. 1
ג. 2.5
ג. 5

מ"ג 15
מ"ג 20
מ"ג 30
מ"ג 60
מ"ג 100
מ"ג 250
מ"ג 400
מ"ג 750
ג. 1.2
ג. 2
ג. 4
ג. 10
ג. 20

ב' נספח

הערך
(בקראטים מטריים)

המשקל
(בגרמים)

המותרת יתר טעית
באמות הדיוק או

בבקורת
המותרת חפר טעות

בבקוות

0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5

10
20
50
100

. 0.002
0.004
0.01
0.02
0.04
0.1
0.2
0.4
1
2
4
10
20

מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.2
מ"ג 0.2
מ"ג 0.4
מ"ג 1
מ"ג 1
מ"ג 2
מ"ג 3
מ"ג 4
מ"ג 5
מ"ג 8
מ"ג 10

מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ"ג 0.2
מ"ג 0.5
מ"ג 0.5
מ"ג 1
מ"ג 1.5
מ"ג 2
מ"ג 2.5
מ"ג 4
מ"ג 5

נספח ג'.
.1944 והמדות, המשקלות פקודת

 מספר:

המחזיק: שם
המסחר: סוג

הכתובת:

התבנית: החומר, הערך,

הדיוק אימות תעודת

משקלות. א.

הדיוק אימות .1

מחוז:

התשלוםהמס קבלת
המשקלותשנתתאריו הרשמית(במילים)מספר המבקרהחותמת חתימת |



תיקונים). פגומים, משקלות הדיוק, אימות (תוצאות המבקר. הערות
בקורת. .2

תיקונים). פגומים, משקלות הבקורת, (תוצאות המבקר. הערות
שקילה. מכונות ב.

כושר השקילה, התבנית, היצרן, מספר המכונה:
הדיוק. אימות .1

השקילהשנההאריך נושר
והמספר

חסם
(מיל פונט)

קבלת התשלום

המבקרהחותמת הרשמית חתימת

תיקונים). פגומות, מכונות הדיוק, אימות (תוצאות המבקר. הערות
בקורת. .2
תיקונים). פגומות, מכונות הבדיקה, (תוצאות המבקר. הערות

הקבול. ומדות האורך מדות ג.
הערך, התבנית (מדת היבש או מדת הלח), החומר:

1. אימות הדיוק.
קבלת התשלוםהמס

הרשמית(במילים)העררשנחתאריך המבקרהחותמת חתימת

תיקונים). פגומות, מידות הדיוק, אימות (תוצאות המבקר. הערות
בקורת. .2

תיקונים). פגומות, מידות הבדיקה, (תוצאות המבקר. הערות

12 באבגוסט, 1944.
מקמיכאל הרולד


