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ומידות. משקלות בעניין החוק את ולאחד לתקן הבאה פקודה
לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

1947.שם קצר. והמידות, המשקלות פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

פירוש. הזאת בפקודה .2

כל שקילה מכונת או מידה משקל, של ובחינתם בדיקתם מובנו "אימותדיוק"
אימות מטבעת את בהם לטבוע כדי ששונו, או שתוקנו נטבעו, שלא שהם,

שנקבע! באופן הדיוק
מכונת או מידה משקל, של ובחינתם בדיקתם מובנו מחדש" "אימותדיוק
נטבעו, שלא מכונתשקילה או מידה ממשקל, (להבדיל כלשהם, שקילה
<7 סעיף של (4) לסעיףקטן בהתאם למבקר שהוראו ששונו), או שתוקנו,
אימותדיוקם או מאימותדיוקם להבדיל ומבחן בדיקה כל מובנה "ביקורת"

מחדש של משקל, מידה או מכונתשקילה כלשהם;
ומידות משקלות של מבקר להיות המפקח הרשה שאותו אדם, כל מובנו "מבקר"

;6 סעיף של (2) לסעיףקטן בהתאם
כושר או שטח אורך, למדידת המשמש כלי כל דהיינו כלימדידה, כוללת "מידה"

או מידתגידול;
אחרת מכונה וכן טורטן מוטשקילה, פלס, מאזניים, כל כוללת "מכונתשקילה"

לקביעת משקל;
אחר דבר כל של או קרקע של לרשות מרשות הוצאה כל מובנו "מסחר"
או עבודות כל בגין עיסוק או מיקח ממכר, חוזה, כל או במידה, או במשקל ■

הסכם לכלל הגעה או נשיאה, מסירה, ממכר, עריכה, עשייה, הטעונים סחורות
במידה! או במשקל

בהתאם העליון הנציב מינה שאותו ומידות, משקלות על המפקח מובנו "מפקח"
לסעיףקטן (1) של סעיף 6;



חנות שהוא בין במסחר, לשימוש מקום כל כוללים ובניין" "מקום או "מקום"
פתוחים שהם ובין השמים, כיפת שתחת מקום או כלירכב בניין, שהוא ובין

ובין שהם גדורים;
הנציב מינה שאותו ומידות, משקלות על למפקח המשנה מובנו למפקח" "משנה

העליון בהתאם לסעיףקטן (1) של סעיף 6;
בסעיף נקובות שיחידותיהם ומידות, משקלות מובנם מטריים" ומידות "משקלות

העשרוניים. וחילוקיהם מכפלותיהם על ,3

 יהיו ומידות משקלות של התקנים .3

(א) הקילוגראם כתקן של משקל: משקל הקילוגראם הוא משקלו של קילו
של הבינלאומי במשרד שהופקד הבינלאומי, סגולות) וקו"ף (ת"ו גראםהתקן

ומידות! משקלות
מטרהתקן של ארכו הוא המטר אורך אורך: מידת של כתקן המטר (ב)

ו ומידות משקלות של הבינלאומי במשרד שהופקד הבינלאומי,
הבינ ליטרהתקן של קיבולו הוא הליטר קיבול קיבול: של כתקן הליטר (ג)

לאומי, שהופקד במשרד הבינלאומי של משקלות ומידות;
כמידתתקן מרובעים, מטרים אלף הכולל המטרי, והדונם המרובע המטר (ד)

של שטח;
הקאראט משקל טובות; אבנים לשקילת כמשקלתקן המטרי הקאראט (ה)

מיליגראם. מאתים של משקל הוא המטרי

תקנים של משקלות
ומידות.

ומידות משקלות  השעה צורך שיחייב ככל  ישיג העליון הנציב (1).4
למסחר המיניסטריון של התקנים במחלקת אומת שדיוקם תקנים, של מטריים

לשימוש. שיוכנסו לפני באנגליה,
למשקל (א"י) הפלשתינאיים התקנים יהיו כן, שיושגו והמידות, המשקלות (2)

ומדויקים. כאמיתיים  הצרכים לכל  רואים יהיו ואותם ומידה,
במחלקת מחדש יאומת ודיוקם המפקח, של בהשגחתו שמורים יהיו התקנים (3)
הנציב יהיה אשר ככל לזמן, מזמן באנגליה, למסחר המיניסטריון של התקנים

להורות. עשוי העליון
יוסיף שלא ולהורות תקן, כל לבטל  זמן בכל  רשאי העליון הנציב (4) 

כן. לשמש

תקנים פלשתינאיים
(א"י).

ככל מקצתם, של או התקנים, של העתקים אותם ישיג העליון הנציב (1)5
אותם של מחדש ואימותם אימותם דבר את ויתקין לנכון, לראות עשוי יהיה אשר
שאותם ויגרום עלכך, המפקח הרשה שאותו מבקר, בידי או המפקח בידי העתקים

נכון. לראותו עשוי שיהיה האופן, באותו משניים כתקנים יואמתו העתקים
צריכה שאינה כעובדה בביתהמשפט ישמש כן, שהואמת משני, תקן כל (2)

ראייה.
שלא ולהורות משני, תקן כל לבטל  זמן בכל  רשאי העליון הנציב (3)

כן. לשמש יוסיף
צרכים, לאותם וישמשו מקומות באותם שמורים יהיו המשניים התקנים (4)

לזמן. מזמן לקבעם עשוי המפקח שיהיה

הדמים שישולמוי ולאחר מסתברת הודעה שתינתן לאחר  ימציא המפקח (5)

משניים. תקנים



שנקבעו  כל תקן משני לכל אדם, שיגיש בקשה בכתב על המצאתו, לצורך
בחינתם של כל משקל, מידה או מכונתשקילה  בידי המפקח או מבקר שאותו
תשלום לאחר  או משני, תקן אותו נשמר שבו במקום  עלכך המפקח הרשה
לראותו עשוי המפקח שיהיה אחר, מקום בכל  בכך הכרוכה נוספת הוצאה כל

ההוא. לצורך נאות

מפקח, משנה
למפקח ומבקרים

של משקלות
ומידות.

על למפקח ומשנה ומידות משקלות על מפקח ימנה העליון הנציב (1) 6
מבקר. של כוחותיו כל נודעים יהיו למפקח ולמשנה ולמפקח ומידות משקלות

של כוחותיו לו נודעים יהיו כי אדם, לכל בכתב להרשות רשאי המפקח (2)

כל בחלק ובין (א"י) פלשתינה בכל בין מקצתם, או כולם ומידות, משקלות מבקר
לכך. בהתאם כוחות אותם אדם לאותו נודעים יהיו ולאחרמכן שלה, שהוא

מכונות או מידות משקלות, כל  מסתבר זמן בכל  לבקר רשאי מבקר (3)
לצרכי שמורים או משתמשים הם כי להאמין מסתברת סיבה לו יש שבהם שקילה,
לממכר או למסחר, המשמש מקום בכל נמצאים שהם או לממכר, שמורים או מסחר,
רשאי הוא ביקורת אותה ולצרכי כלשהם, מכונתשקילה או מידה משקל, של
משקל, כל שם שמורים כי להאמין מסתברת סיבה לו יש שבו מקום, לכל להיכנס
כל ולעכב, על, לשיםיד רשאי והוא בו, ולחפש כאלה,. מכונתשקילה או מידה
משקל, מידה או מכונתשקילה, שבגינם יש לו סיבה מסתברת להאמין כי בוצעה

הזאת. הפקודה של מקביעותיה כלשהיא קביעה על עבירה בהם

אימותריוק
ואימותדיוק מחדש.

שיוראו מכונתשקילה, וכל מטריים מידה או משקל כל יבדוק מבקר (1).7
כל להוראה כפיפות מתוך  וגם מחדש, אימותדיוקם או אימותדיוקם לצורך
כלשהוא מיוחד במקרה ובין בדרךכלל בין להוציאה, עשוי המפקח שיהיה שהיא,
אם  וכן שנקבע, באופן מכונתשקילה, או מידה משקל, אותם במבחן יעמיד
הרביעית, השלישית, בתוספות הכלולים הכללים אחר ממלאים שהם ימצא
לא ועדיין ,14 סעיף לפי שהותקנו שהם, כל כללים או השישית, או החמישית

שנקבע. באופן מטבעת בהם יטבע  נטבעו
מכונתשקילה, או מידה משקל, אותם לו המראה לאדם, ימסור המבקר (2)

 בתעודתאישור אוחז כבר אדם אותו אם  או הקבוע, בטופס תעודתאישור
מחדש, אימותהדיוק או אימותהדיוק תוצאת את תעודתאישור באותה ירשום

בתאריך. ויצייננה תעודתהאישור על ויחתום העניין, לפי הכול
ומכונות מידות משקלות, כל של פנקסרישום תשמש תעודתהאישור (3)
את בה ירשום והמבקר במסחר, שימוש לשם כלשהוא אדם אוחז שבהם שקילה,
העשוי שינוי וכל וביקורת, מחדש אימותדיוק אימותדיוק, כל של תוצאותיהם
אדם. אותו של ומכונותשקילה מידות משקלות, כל של בכתבהמשמוש לקרות
מידות משקלות, אותם שמורים שבו במקום לעין ניכר במקום תוצג תעודתהאישור
לצרכי תעודתאישור אותה של העתק בידו ישמור והמבקר מכונותשקילה, או

פיקוח.
במסחר, שימוש לשם מכונתשקילה או מידה מקשל, בכל האוחז אדם כל (4)
זמן ובאותם תאריך באותו מחדש אימותדיוקם לשם למבקר פתוחה) (יו"ד יראם
עשוי המפקח שיהיה אחר, אופן באותו או בעיתון, בהודעה המפקח שיודיעם ומקום,

נכון: לראותו
בתנאי שאותו אימותדיוק מחדש של כל משקל, מידה או מכונתשקילה לא

שנתלוח. לכל אחת מפעם יותר ייערך



אימותדיוק תמורת משתלמים יהיו להיקבע, עשויים שיהיו דמים, אותם (5)
שנמצאו בין מכונתשקילה, או מידה משקל, כל של אימותדיוקמחדש, או וטביעה,
בלתימדוייקים שנמצאו ובין מדוייקים, מחדש אימותדיוק או אימותדיוק באותם
אותם כל של תשלומם את ירשום והמבקר נטבעו, שלא ובין שנטבעו בין לקויים, או

בתעודתהאישור. דמים

או מקומית מועצה או עירייה מועצת וכל הממשלה של מחלקה כל (1)8
ובמידות במשקלות מדידהרק או שקילה תשתמשנהלצרכי אחרת מקומית רשות
בערכים רק תשתמשנה וכן המטרית, בשיטה שדורגו במכונותשקילה או מטריים
דבר כל של נקיבתו או עריכתו עשייתו, לצורך מידה או משקל של מטריים נקובים

במידה: או במשקל ניקב או נערך הנעשה,
 כי בתנאי

או העברה זכות, של החוקי בתקפם יפגע לא הזה שבסעיףהקטן דבר שום (א)
 מוגדרת היתה כבר אשר בקרקע, הנוגעים או בקרקע, כלשהם חוזה
להבדיל בדונמים,  והמידות המשקלות פקודת של תקפה תחילת בתאריך
האמור! בתאריך קיימת שהיתה אחרת, מידתשטח בכל או מטריים, מדונמים
במיוחד ובין בדרךכלל בין בצו,  לפטור רשאי במועצה העליון הנציב (ב)
כל טראנסאקציה, או סוג של טראנסאקציות, מקביעותיו של הסעיףהקטן
ממנה. כלשהוא לחלק ביחס ובין כולה (א"י) לפלשתינה ביחס בין הזה,

כי  10 סעיף של (2) סעיףקטן לפי שהותקן בצו  הוכרז שבו בתאריך (2)

מכונתשקילה' או מידה משקל, בכל (א"י), פלשתינה של כלשהוא בחלק השימוש,
לאחר או שלאבהיתר, שימוש הוא שנקבע, באופן נטבעו ולא דיוקם אומת שלא
מועצה או עירייה מועצת וכל הממשלה של מחלקה כל תשתמשנה תאריך, אותו
מכונותשקילה, או מידות משקלות, באותם רק אחרת מקומית רשות או מקומית
ונטבעו דיוקם ואומת שנקבעו, הנקוב והערך הדגם ההרכב, הנקיבה, מסוג שהם

שנקבע. באופן

ומידות משקלות
משתמשות שבהם

או ממשלתית מחלקה
מקומית. רשות

אותם רואים יהיו (א"י) בפלשתינה הנהוגים והמידות המשקלות (1)9
התוספת של א' בחלק הכלולה לטבלה בהתאם מטריים ומידות למשקלות כשוויערך

הראשונה.

כשוויערך אותם רואים יהיו ואמריקאניים אימפריאליים ומידות משקלות (2)
הראשונה. התוספת של ב' בחלק הכלולה לטבלה בהתאם מטריים ומידות למשקלות

שווייערך סטריים
ומידות משקלות של

אימפריאליים
ואמריקאניים

נהוגים.

לאסור הרצוי מן כי במועצה העליון הנציב סבור  זמן בכל  אם (1).10
הוא רשאי מטריים, ומידות משקלות שאינם ומידות, משקלות בכל השימוש את
והוצאות סיוגים ובאותם צו, באותו לנקוב שיש מתאריך, החל  כי בצו, להכריז
עשויים שיהיו ובמידות, במשקלות המטרית השיטה של חלותה לגבי הכלל מן
ממשקלות להבדיל כלשהם, ומידות במשקלות השימוש יהיה  צו באותו להינקב
עיסוק או חוזה כל רואים יהיו ולאחרמכן שלאבהיתר, שימוש מטריים, ומידות
מבו להיות העומדים אחר, דבר או קרקע, העברת כלשהם, סחורות או בעבודות
נעשים כמבוצעים, צו, אותו חל ועליהם במידה, או במשקל נערכים או נעשים צעים,

מבוטלים. יהיו שאםלאכן מטריים, מידות או משקלות לפי נערכים או
את לאסור הרצוי מן כי במועצה, העליון הנציב סבור  זמן בכל  אם (2)

נטבעו ולא דיוקם אומת שלא מכונתשקילה, או מידה משקל, בכל השימוש
בהתאם לכללים הכלולים בתוספות השלישית, הרביעית, החמישית או השישית, או

כוחו של נציב
עליון לעשות שימוש

מטרית. בשיטה
אימותריוק

חובה  וטביעה
הבול. על



החל  כי בצו, להכריז רשאי יהיה ,14 סעיף לפי שהותקנו כלשהם,. לכללים
שיהיו הכלל, מן הוצאות או סיוגים ובאותם צו, באותו לנקבו שיש מהתאריך,
מכונתשקילה, או מידה משקל, בכל השימוש יהיה  צו באותו להינקב עשויים

שלאבהיתר. שימוש שנקבע, באופן נטבעו ולא דיוקם אומת שלא

(3) כל צו לפי סעיףקטן (1) או (2) עשוי לחול רק על כל משקלות או
מקצתן, או מכונותשקילה כל על רק או מקצתן, או מידות כל על רק או מקצתם,

ממנה. כלשהוא חלק על ובין (א"י) פלשתינה כל על ובין

וענשים. עבירות ביקורת לשם  למבקר מלהראות המסרב או המתרשל אדם, כל (1).11
שעה אותה הנמצאים או במקומו, או שבאחיזתו מכונתשקילה או מידה משקל, כל
משקל, כל ולעכב, על, יד לשים או לבקר, למבקר מלהתיר המסרב או בשליטתו,
הפקודה לפי הפועל מבקר אחר באופן מפריע או מכשיל או מכונתשקילה, או מידה
למאסר או פונט מאה של לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם הזאת,

כאחד. ענשים שני לאותם או חדשים, שישה של
 אימותדיוק לשם  למבקר מלהראות המסרב או המתרשל אדם, כל (2)

כל משקל, מידה או מכונתשקילה שבאחיזתו  לשימוש במסחר  בתאריך
ייאשם ,7 סעיף של (4) לסעיףקטן בהתאם המפקח הודיע שעליהם ובמקום, ובזמן
שלושה של למאסר או פונט חמישים של לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה,

כאחד. ענשים שני לאותם או חדשים,
מכונת או מידה משקל, כל שינה, או שתיקן, לאחר מיד  אשר אדם, כל (3)
למבקר, מכונתשקילה או מידה משקל, אותם מלהראות מסרב או מתרשל  שקילה
שניתן בצו, הוכרז שבו בתאריך  או שבהם, טביעתאימותהדיוק את שימחוק כדי
בחלק השימוש יהיה ואילך תאריך אותו למן כי ,10 סעיף של (2) סעיףקטן לפי
אומת שלא מכונתשקילה או מידה משקל, בכל (א"י) פלשתינה של כלשהוא
הרביעית, השלישית, בתוספות הכלולים לכללים בהתאם נטבעו, ולא דיוקם
שלא שימוש ,14 סעיף לפי שהותקנו כלשהם, לכללים או השישית, או החמישית
מידה משקל, אותם מלהראות מסרב או מתרשל  ההוא התאריך לאחר או בהיתר,
בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם אימותדיוקם, לשם למבקר מכונתשקילה או
שני לאותם או חדשים, שלושה של למאסר או פונט חמישים של לקנס צפוי יהיה

כאחד. ענשים
או מידה משקל, כל במסחר שימוש לשם נמצאים שבאחיזתו אדם, כל (4)
מכונתשקילה, ואשר  ללא סיבה או תירוץ מסתברים  לא תימצא באחיזתן
מתרשל שהוא או ,7 סעיף של ו(3) (2) בסעיפיםהקטנים הנקובה תעודתהאישור,
לסעיף בהתאם במקומו, לעין ניכר במקום תעודתאישור אותה מלהציג מסרב או
למבקר, תעודתאישור אותה מלהראות מסרב שהוא או ,7 סעיף של (3) קטן
לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם כן, לעשות מבקר ממנו משדרש

פונט. חמישים של

מידה משקל, בכל במסחר שימוש" לשם אוחז או המשתמש אדם, כל (5)
צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, יאשם מעוולים, או כוזבים מכונתשקילה או
כאחד. ומאסר קנס לאותם או חדשים, שישה של למאסר או פונט מאה של לקנס

משקל, כל ביודעים יימכרו, או שיותקנו גורם או מוכר, המתקין, אדם, כל (6)

יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם מעוולים, או כוזבים מכונתשקילה או מידה
כאחד. ומאסר קנס לאותם או אחת, שנה של למאסר או פונט מאתיים של לקנס צפוי



או מידה משקל, כל שישונו גורם או משנה בהיתר הרשאה שללא אדם, כל (7)

אדם, וכל מעוולים, או כוזבים אותם עושה הוא ועלידיכך טבועים, מכונתשקילה
או מידה משקל, אותם ביודעים אחר, באופן מרשותו מעביר או מוכר, המשתמש,
יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם מעוולים, או כוזבים שנעשו מכונתשקילה,
כאחד. ומאסר קנס לאותם או שנתיים של למאסר או פונט מאתיים של לקנס צפוי
כל של בשימושם ביודעים מרמה שתבוצע, גורם או המבצע, אדם, כל (8)
לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם מכונתשקילה, או מידה משקל,

כאחד. ומאסר קנס לאותם או שנתיים של למאסר או פונט מאתיים של
(9) כל אדם, המזייף או מחקה מתוך זיוף, או גורם שיזוייפו או יחוקו מתוך
המשמשים סימן, או מטבעת כל זיוף, מתוך לחקות או לזייף ביודעים עוזר או זיוף,
הזאת, הפקודה לפי מכונתשקילה או מידה משקל, כל של סימונם או בטביעתם
למאסר או פונט מאתיים של לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם

כאחד. ומאסר קנס לאותם או שנתיים, של
משקל, כל ביודעים לרשות, מרשות מעביר או מוכר, המשתמש, אדם, כל (10)
מתוך שחוקו או מזוייפים, סימן או טביעה כל בהם שניתנו מכונתשקילה, או מידה
למאסר או פונט מאתיים של לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם זיוף,

כאחד. ומאסר קנס לאותם או שנתיים, של
של (1) סעיףקטן לפי שניתן בצו, הוכרז שבו בתאריך  אשר אדם, כל (11)
פלשתינה של כלשהוא בחלק השימוש יהיה ואילך ההוא התאריך למן כי ,10 סעיף
או שלאבהיתר, שימוש מטריים, ומידה משקל שאינם מידה, או משקל בכל (א"י)
של חלק באותו במסחר שימוש, לשם אוחז או משתמש,  ההוא התאריך לאחר
מידה או משקל שאינם מידה, או משקל כל  צו לאותו בניגוד  (א"י) פלשתינה
כל שיטה לפי שדורג קנהמידה בכל המצויירת מכונתשקילה, כל או מטריים,
לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם המטרית, השיטה שאינה שהיא,

פונט. חמישים של
של (1) סעיףקטן לפי שניתן בצו, הוכרז שבו בתאריך  אשר אדם, כל (12)
פלשתינה של כלשהוא בחלק השימוש יהיה ואילך ההוא התאריך. למן כי ,10 סעיף
שלאבהיתר, שימוש מטריים, מידה או משקל שאינם מידה, או משקל בכל (א"י)
כל (א"י) פלשתינה של ההוא בחלק ערך או עושה ההואמבצע, התאריך לאחר או
כל בגין מטרי, שאינו מידה או משקל של נקוב ערך כל לפי עיסוק, או ממכר חוזה,
או לעשותם בהם, לעסוק שיש אחר, דבר או קרקע העברת סחורות, או עבודה
בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם צו, אותו חל ושעליהם במידה, או במשקל לערכם

פונט. חמישים של לקנס צפוי יהיה
של (2) סעיףקטן לפי שניתן בצו, הוכרז שבו בתאריך  אשר אדם, כל (13)
פלשתינה של כלשהוא בחלק השימוש יהיה ואילך ההוא התאריך למן כי ,10 סעיף
בהתאם נטבעו ולא דיוקם אומת שלא מכונתשקילה, או מידה משקל, בכל (א"י)
לכללים או השישית או החמישית הרביעית, השלישית, בתוספות הכלולים לכללים
 ההוא התאריך לאחר או שלאבהיתר, שימוש ,14 סעיף לפי שהותקנו כלשהם,
בניגוד  (א"י) פלשתינה של ההוא בחלק במסחר שימוש, לשם אוחז או משתמש,
הנקיבה, מסוג שאינם כאלה, מכונתשקילה או מידה משקל, בכל  צו לאותו
באופן נטבעו ולא דיוקם אומת שלא או שנקבעו, הנקוב הערך או הדגם ההרכב,
או פונט חמישים של לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם שנקבע,

כאחד. ומאסר קנם לאותם או חדשים שלושה של למאסר



של (2) סעיףקטן לפי שניתן בצו, הוכרז שבו בתאריך  אשר אדם, כל (14)
פלשתינה של. כלשהוא בחלק השימוש יהיה ואילך ההוא התאריך למן כי ,10 סעיף
בהתאם נטבעו ולא דיוקם אומת שלא מכונתשקילה, או מידה משקל, בכל (א"י)
לכללים או השישית או החמישית הרביעית, השלישית, בתוספות הכלולים לכללים
 ההוא התאריך לאחר או שלאבהיתר, שימוש ,14 סעיף לפי שהותקנו כלשהם,
שהוא מקום בכל אחר, באופן לרשות מרשות מעביר או ממכר, לשם אוחז או מוכר,
הנקיבה, מסוג שאינם כאלה, מכונתשקילה או מידה משקל, כל (א"י), בפלשתינה
באופן נטבעו ולא דיוקם אומת שלא או שנקבעו, הנקוב הערך או הדגם ההרכב,
או פונט חמישים של לקנס צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה, ייאשם שנקבע,

כאחד. ומאסר קנס לאותם או חדשים שלושה של למאסר

ביתמשפט של נוחו
בדין. החיוב עם

כל עבירה על כלשהוא ביתמשפט בפני בדינו חייב אדם שיצא מקום .12

 ביתהמשפט רשאי הזאת, הפקודה לפי שהיא,
בוצעה שבגינם ומכונתשקילה, מידה משקל, כל של שמיטתם על להכריז (א)

העבירה;
רצוי. שימצאהו אופן באותו בדין החייב של לפרסומו לגרום (ב)

מוחזק אדם אימהי
אוחז שהוא

וכוי. במשקלות

אדם של באחיזתן מכונתשקילה או מידה משקל, כל שנמצאו מקום (1).13
המשמש כלשהוא, אדם של מקומו, על או במקומו, או במסחר העוסק כלשהוא,
נמצאים כאילו  דבר של היפוכו שיוכח עד  אדם אותו רואים יהיו למסחר,

במסחר. שימוש לשם באחיזתן מכונתשקילה או מידה משקל, אותם
כל אדם של באחיזתן מכונתשקילה או מידה משקל, כל שנמצאו מקום (2)

מקומו על או במקומו, או מכונותשקילה, או מידות משקלות, בממכר העוסק שהוא,
רואים יהיו מכונותשקילה, או מידות משקלות, לממכר המשמש כלשהוא, אדם של
או מידה משקל, אותו נמצאים כאילו  דבר של היפוכו יוכח ש עד  אדם אותו

ממכר. לשם באחיזתן מכונתשקילה
מכונתשקילה, או מידה משקל, מכל סימן או טביעה כל המסיר אדם, כל (3)

רואים יהיו אחרים, מכונתשקילה או מידה במשקל, סימן או טביעה אותם ומכניס
.11 מסעיף (9) סעיףקטן של מובנו בגדר סימן או טביעה זייף כאילו אותו

לכלכללים. כללים להתקין  העליון הנציב של באישורו  רשאי המפקח .14
: מקצתם או הבאים הצרכים

של וקיבוליהם וכשריהם הנקובים ערכיהם הרכביהם, נקיבותיהם, לקביעת (א)
ומכונותשקילה; מידות משקלות,

מחדש, אימותדיוקם וטביעתם, באימותדיוקם הפרוצידורה לקביעת (ב)
ומכונותשקילה, מידות משקלות, של במבחן והעמדתם ביקרתם התאמתם,

לרבות תכניתצורתה של מטבעת אימותהדיוק ;
(ג) לקביעת המסיבות שבו תימחק טביעת אימותדיוק ואופן המחיקה ;

באימותדיוק, להתירם שיש הטעות וגבולות הנדרשת הרגישות לקביעת (ד)
באימותדיוק מחדש או בביקורת, בין בדרך כלל ובין בגין מסחר כלשהוא;

ו מכונתשקילה או מידה משקל, בכל בסימנים השימוש לצמצום (ה)
ותמורת משניים, תקנים של המצאתם תמורת לשלמם שיש הדמים, לקביעת (ו)
של במבחן והעמדתם התאמתם מחדש, אימותדיוקם והטבעתם, אימותדיוקם

משקלות, מידות ומכונותשקילה ;



(ז) לקביעת טפסה ופרטיה של  תעודתהאישור, הנקובה בסעיפיםקטנים (2)
ו (3) של סעיף 7;

: בדרךכלל הזאת לפקודה נפקות למתן (ח)
בתנאי, שיהיו עומדים בתקפם הכללים הכלולים בתוספות השנייה, השלישית,
כאלה. כללים בכל יופקעו או ישונו עדאשר והשישית, החמישית הרביעית,

לכל מותר יהיה לא אחרים חוק או פקודה בכל הכלול דבר כל למרות .15

חוקיעזר, כל להתקין אחרת מקומית רשות או מקומית מועצה עירייה, מועצת
מידות. או למשקלות המתייחסים

חוקי להתקין איסור
המתייחסים עור

למשקלות או מידות.

בזה. מופקעת ,1944 והמידות, המשקלות פקודת הפקעה.16.
.1944 לשי 24 מס'

ראשונה. תוספת
.(9 (סעיף

המטריים. ושוויערכיהם נהוגים ומידות משקלות  אי חלק
משקלות. (א)

(איי). פלשתינה רחבי בכל המשמשים (1)
דרהם 1

אוקה 1

רוטל 1

קנטר 1

גראמים. 3.205 =
קילוגראמיכ. 1.282 =

אוקיות. 12 =
רוטל. 100 =

הצפונית. (א''י) בפלשתינה המשמשים (11)
(צפונית אוקיה, 1
(צפוני) רוטל 1
(צפוני) קנטר 1

גראמים. 213.7
קילוגראמים. 2.564 =
קילוגראמים. 256.4

חברון. יאת להוציא הדרומית, (א''י) בפלשתינה המשמשים (111)

(דרומית) אוקיה 1
(דרומי) רוטל 1

(דרומי) קנטר 1

גראמים. 240.4 =
קילוגראמים. 2.885 =
קילוגראם. 288.5

(IV) המשמשים בחברון.
(הברונית) אוקיר. 1

(חברוני) רוטל 1

(חברוני) קנטר 1

גראמים. 267.1 =
קילוגראמים. 3.205 =
קילוגראמים. 320.5 =

ושטח. אורך מידות (ב)
1 אמה (מידת אריג)
1 אמה (מידת קרקע)

קרקע) (מידת מרובעת אמה 1

סנטימטרים. 67.75 =

סנטימטרים. 75.80 =
מרובע. מטר 0.575 =

1 דונם (תורכי)
מרובעות אמות 1,600 =

(מטרי) דונם 1
מרובעים. מטרים 919.3 . =
מרובעים. מטרים 1,000 =

המטריים. ושוויערכיהם ואמריקאניים אימפריאליים ומידות משקלות  ב' חלק
משקלות. (א)

גראן 1

דרהם 1

1 אונקיה (משקל אוורדיפוא)
(טרוי) אונקיה 1
(פונט) ליטרה 1

סטון 1
רביעית 1

1 משקלהמאה
(אימפריאלית) (ארוכה) טונה 1

וקנדה) אמריקה של הברית (ארצות (קצרה) טונה 1

= 64.8 מיליגראמים.
גראם. 1.772 =
גראם. 28.35 =
גראם. 31.104 =
גראם. 453.592 =

קילוגראמים. 6.35 =

קילוגראמים. 12.7

קילוגראמים. 50.8
מטריות. טונות 1.016 =
מטריות. טונות 1.907 =



(ב) מידות אורך.
(אינץ') אצבע 1

(פוט) רגל 1

יארד 1
מיל 1

סנטימטרים. 2.54 =
סנטימטרים. 30.48 =
סנטימטרים. 91.44 =
קילומטרים. 1.609 =

שטח. מידות (ג)
מרובע) (אינץ' מרובעת אצבע 1

מרובע) (פוט מרובעת רגל 1
מרובע יארד 1

אקר 1
מרובע מיל 1

מרובעים. סנטימטרים 6.452 =
מרובעים. סנטימטרים 929.030 =

מרובע. מטר 0.836 =
הקטאר. 0.405 =

הקטארים. 529 =

קיבול. מידות (ד)
אימפריאליות. מידות (1)

גיל 1
1 פונטה (פיינט)

(קווארט) קווארטה 1

גאלון 1

פק 1

בושל 1

מיליליטרים. 142 =

מיליליטרים. 568 =
ליטרים. 1.136 =
ליטרים. 4.546 =

 ליטרים. 9.092 =
ליטרים. 36.368 =

אמריקה. של הברית ארצות של מידות (11)

גיל 1
1 פינטה (פיינט)

(קווארט) קווארטה 1

גאלון 1

פק 1

בושל 1

מיליליטרים. 118 =

מיליליטרים. 473 =
מיליליטרים. 946 =

ליטרים. 3.785 =

ליטרים. 7.57 =

ליטרים. 30.28 =
(111) מידות אימפריאליות ושל ארצות הברית של אמריקה.

נחלים אונקיה 1

מעוקב) (אינץ' מעוקבת אצבע 1

מעוקב) (פוט מעוקבת רגל 1

מעוקב יארד 1

' מיליליטרים. 28.412 =
מעוקבים. סנטימטרים 16.387 =
מעוקבים. דסימטרים 28.317 =

מעוקב. מטר 0.765 =
הערה: מקום שלא צויינה כל ארץ, שוייהערך המטריים הם אותם שוייהערך למשקלות ומידות האימפריאליים
את להוציא. האימפריאליים והמידות המשקלות משמשים בקנדה, אמריקה. של ארצותהברית של ולאלה

(הקצרה). אמריקה, של ארצותהברית של הטונה משמשת שבמקומה (הארוכה), האימפריאלית הטונה

שנייה. תוספת
.(14 (סעיף

תעודתאישור),שם. (טופס והמידות המשקלות כללי ייקראו האלה הכללים .1

.1947

מידותטופס תעורתאישור. משקלות, כל של פנקסרישום המשמשת תעודתהאישור, טופס .2

כנקוב במסחר, שימוש לשם כלשהוא, אדם של שבאחיזתו. ומכונותשקילה,
התוספת. אל בנספח כמוראה יהיה ,7 סעיף של ו(3) (2) בסעיפיםקטנים

.1 מ"מ
נספח.

.1947 ומידות, משקלות פקודת

מספר...................                                      מחוז.............................
תעודתאישור.

שם מחזיק:...............................



משקלות. א.
ערך נקוב, חומר, תבנית:.......................

מחדש. אימותדיוק או אימותדיוק .1

חתימת מבקר.מסי קבלהרמים (במילים)מספר משקלותהאריך

תיקונים) לקויים, משקלות מחדש, אימותדיוק או אימותדיוק (תוצאות מבקר. של הערותיו

ביקורת. .2 .

... תיקונים) לקויים, משקלות ביקורת, (תוצאות מבקר.. של הערותיו

שקילה. מכונות ב.
כושר שקילה, דגם, מייצר, מספר מכונה:.....................

מחדש. אימותדיוק או אימותדיוק .1

רסיםכושר שקילה ומספרתאריך
תתימת מבקרמס' קבלהמיל פונט

תיקונים) לקויים, משקלות מחדש, אימותדיוק (תוצאות מבקר. של הערותיו

ביקורת. .2

תיקונים) לקויים, משקלות ביקורת, (תוצאות מבקר. של הערות

קיבול. ומידות אורך מידות ג'
ערך נקוב, דגם (מידות של יבש או של לח), חומר

מחדש. אימותדיוק או אימותדיוק .1

דסיםערר נקובתאריך
מבקר.מס' קבלה.(במילים) חתימת

..... תיקונים) לקויים, משקלות מחדש, אימותדיוק או אימותדיוק (תוצאות מבקר. של הערותיו

ביקורת. .2

הערותיו של מבקר. (תוצאות ביקורת, משקלות לקויים, תיקונים) .................................



תוספת שלישית.
.(14 (סעיף

1947.שם. מטריים), (משקלות והמידות המשקלות כללי ייקראו האלה הכללים .1'

וחזקנקיבה. פגמים, מכל ונקי פנישטחו בכל לגמרי שעוע יהיה מטרי משקל כל .2

במסחר, הרגיל השימוש בדרך ופגיעה בלאי בכל לעמוד שיוכל כדי מספקת במידה
האלה. בכללים הנקובים נקוב, וערך דגם הרכב, באותם עשוי ויהיה

שאינההרכב. מעופרת, להבדיל מתכת, מאיזו כולו עשוי יהיר, מטרי משקל כל .3

התאמה: לצורך עופרת מוסיפים אלאאם מתכת, של רכה סגסוגת או רכה מתכת י

ברזל. עשוי יהיה לא גרם 100 מכדי הפחות נקוב ערך של שמשקל בתנאי

חורדנם. בו ויהיה בצורתו משושה יהיה ברזל העשוי מטרי משקל כל (1).4
יהיה ברזל, שאינה אחרת מתכת כל או פליז, העשוי מטרי משקל וכל התאמה,

חורהתאמה: בו להיות ויכול בצורתו גלילי
 כי בתנאי

חור בו יהיה לא גראם 50 מכדי פחות נקוב ערך של מטרי משקל שום (א)
התאמה : וכן

קראטים 5 מכדי או אחד גראם מכדי הפחות נקוב ערך של מטרי משקל (ב)
שטוח. להיות יכול מטריים

של התחתון שטחו בפני עשוי יהיה מטרי במשקל חורההתאמה (א) (2)

 העליון שטח בפני  החור קוטר משוקעת. ושפתו בצורתו עגול המשקל,
עולה שאינו נקוב ערך של במשקלות  וכן מילימטרים, 10 מכדי יפחת לא
התחתון, פניהשטח של המכסימאלי קטרם חצי על יעלה לא  גראם 200 על
של המכסימאלי מקטרם אחד שליש על יעלה לא  אחרים משקלות ובכל

התחתון. פניהשטח
החור קרקעית את לכסות צריכה חורהתאמה לכל שתוכנם העופרת (ב)
תנוע שלא באופן אותה לקבוע יש מילימטרים. 5 מכדי יפחת לא ועבייה
של במשקלות  יפחת לא התחתון מפניהשטח העופרת ורוחק ממקומה,
משקלות ובכל מילימטרים, 4 מכדי  אחד ק"ג על עולה שאינו נקוב ערך

מילימטרים. 8 מכדי  אחרים

נקוב. יהיהערר מטרי, קראט ממשקל להבדיל מטרי, משקל כל של הנקוב ערכו (1).5
ערך נקוב הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, ערכו הנקוב של כל
האלה. לכללים בי נספח של הראשון בטור הרשום נקוב ערך יהיה מטרי קראט משקל

,,ג'" האות בו, לטעות שאין ברור באופן יצויינו המשקל של ויחידתו מספרו (2)
לציון ,,ק"ג" האותיות מיליגראמים, לציון ,,מ"ג" האותיות גראמים, לציון תשמש
יצוקים יהיו והיחידה המספר מטריים. קראטים לציון "ק'" והאות קילוגראמים,
כל של העליון בפנישטחו וטבועים יצוק, משקל של העליון פנישטחו על במובלט

אחר. משקל

פרוצידורה לשם
מבחן.

בכך, צורך יהיה ואם נקי, במצב כשהוא במבחן יועמד מטרי משקל כל (1).6
משתמש או משקל בעל ואותם לנקותו, בו, למשתמש או המשקל לבעל הבודק יקרא

כן. יעשו בו



מכונת על משני תקן אל השוואה מתוך במבחן יועמד מטרי משקל כל (2)
שקילה של אותם דגם, רגישות ודיוק, שיהיה המפקח עשוי לנקבם.

 מטרי משקל להתאים  שנקבעו הדמים שישולמו לאחר  רשאי המבקר .7

מתוך  התחתון שטחו בפני בתמליאעופרת מצוייר משקל שאותו במקרה (א)
לפי הכול  יסיר או יוסיף במקצץ, קטן חור תמליאעופרת באותו שיעשה
את לגמרי וישוע חור אותו יסגור עופרת, של הדרושה הכמות את  העניין
פניו של תמליאהעופרת, במקב שפניו עגולים: . . .

ובו פליז, עשוי והוא בתמליאעופרת, מצוייד אינו משקל שאותו במקרה (ב)
הדרושה הכמות את בזהירות שיסיר מתוך  סגולות) ות"ו (יו"ד טעותיתר

עדין. ניירשמיר באמצעות התחתון מפניהשטח פליז של
מטרי. במשקל אחרת התאמה שום יעשה לא המבקר

פרוצידורה של
התאמה.

אימותדיוקם, בשעת להרשותן שיש סגולות), ות"ו (יו"ד טעויותהיתר (1)8
של הראשון בטור הרשומים מטריים, משקלות של ביקרתם או מחדש, אימותדיוקם /
השני בטור כזה נקוב ערך כל של בצדו הרשומות אלה הן האלה, לכללים א' נספח
או השלישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות, וטעויותהיתר, שיש
קראט משקלות של ביקרתם או מחדש אימותדיוקם אימותדיוקם, בשעת להרשותן
הן האלה, לכללים בי נספח של הראשון בטור הרשומים נקובים ערכים של מטריים
לכללים בי נספח של השלישי בטור כזה נקוב ערך כל של בצדו הרשומות אלה .

האלה.

(2) טעויותהחסר (חי"ת וסמ"ך סגולות), שיש להרשותן בשעת אימותדיוקם 
הראשון בטור נקובים.הרשומים ערכים של מטריים משקלות של ביקרתם או מחדש
בטור כזה נקוב ערך כל של בצדו הרשומות אלה הן האלה, לכללים א' נספח של
הרביעי או החמישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות, וטעויות
קראט משקלות של ביקרתם או מחדש אימותדיוקם בשעת להרשותן שיש החסר,
הן האלה, לכללים ב' נספח של הראשון בטור הרשומים נקובים ערכים של מטריים
האלה. לכללים ב' נספח של הרביעי בטור כזה ב נקו ערך כל של בצדו הרשומות אלה
כל מטרי משקל של אימותדיוקו בשעת טעויותחסר שום להרשות אין (3)

שהוא.

שיעוריטעות.

9 (1) אין לטבוע מטבעת (מי"ם, בי"ת ועי"ן פתוחות) של אימותדיוק בשום
משקל מטרי, אלאאם ועדאשר ייווכח המבקר לדעת כי אותו משקל ממלא אחר

האלה. הכללים של קביעותיהם
הרשמית, תכניתהצורה תהיה אימותהדיוק מטבעת של תכניתצורתה (2)
GוP שאותה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר הנתון בין האותיות

(ראשי תיבות של PALESTINE GOVERNMANT בתוספת מספר זיהוי.
המשקל, של שבחורההתאמה בעופרת נטבעת תהיה אימותהדיוק מטבעת (3)

המשקל: של התחתון שטחו בפני  התאמה חור למשקל באין  או
מכדי או  אחד גראם מכדי פחות הנקוב שערכם שטוחים, שבמשקלות בתנאי

■ . העליון. שטחם בפני המטבעת את לטבוע יהיה אפשר מטריים, קראטים 5

 אימותדיוק.

ו5, 4 כללים קביעותיהם.של אחר ממלא שאינו מטרי, משקל כל (1).10
את בו ולהטביע דיוקו את לאמת  המפקח של בכתב המוקדם באישורו  אפשר

אם המטבעת,

, אימותדיוקם של
משקלות יוצאי

דופן.



אימות מטבעת של ובלתינפסקת ברורה טביעה במשקל לטבוע ניתן (א)
וכן הדיוק,

א' נספח של הראשון בטור הרשום נקוב ערך הוא המשקל של הנקוב ערכו (ב)
על וצויין האלה, לכללים ב' נספח של הראשון בטור או האלה, לכללים

לטעות. מקום בו שאין ברור באופן המשקל
את מליתן לסרב  כן עשותו על טעם כל ליתן בלי  רשאי המפקח (2)
 אישור אותו שהעניק לאחר  או ,(1) בכללמשנה הנזכר האישור

להפקיעו,
של טביעה מחיקת

אימותדיוק.
 אשר מטרי, משקל כל מעל אימותהדיוק טביעת את ימחוק 11.(1)המבקר .

או האלה; הכללים של קביעותיהם אחר ממלא אינו (א)

שאין עדכדיכך אחר באופן נחבל או רבה, במידה פגום שבור, הוא (ב)
להתאימו כנאות: או

(ג) מבקר לא אימת את דיוקו מיד לאחר שתוקן או שונה: או
:8 כלל לפי המותרת מטעות להבדיל טעות בו יש (ד)

 המבקר של שיקולדעתו לפי  אינה טעות שאותה מקום כי בתנאי
אצל המבקר יניח מיד, אימותהדיוק טביעת של מחיקתה את שתחייב טעות
את להתאים מהם ידרוש שבה הודעה בו, המשתמש אצל או המשקל, בעל
באותה שציינה אחד, חודש על תעלה שלא תקופה, אותה במשך המשקל
 תקופה. אותה במשך ההתאמה תיעשה לא אם הטביעה, את וימחוק הודעה,
של סרטוט המראים נאותות, מידות של מקבים ישמשו טביעות למחיקת (2)

שלמטה. הציור כדוגמת קצוות, שש בעל כוכב

שלדמים. (5) לסעיףקטן בהתאם משני תקן המצאת בשעת שישתלמו הדמים, .12

וטביעתו, אימותדיוקו על שישתלמו והדמים מיל, מאתיים יהיו הפקודה, מן 5 סעיף
או אימותדיוקו מחדש, של משקל מטרי בהתאם לסעיףקטן (5) של סעיף 7 מן

מיל: עשרים יהיו הפקודה,
יהיו מטרי משקל של וטביעתו אימותדיוקו על שישתלמו שהדמים בתנאי
משקלות, מייצר של במקומו והטביעה אימותהדיוק יבוצעו אם מיל, חמישהעשר
עשוי המפקח שיהיה והטביעה, אימותהדיוק בשעת עזרה, אותה מגיש מייצר ואותו

לדרשה.
לפסקה בהתאם מבקר, בידי מטרי משקל התאמת על המשתלמים הדמים (2)

שלמטה: בטבלה כרשום יהיו הפקודה, מן 13 סעיף של (1)
נקוב דמיםערך

גראם 100 מכדי יותר לא
קילוגראמים 2 מכדי יותר לא אך גראם, 100 מכדי יותר

קילוגראמים 2 מכדי יותר

מיל 30

מיל 50

מיל 100

משקלצמצום על סימון. כל לסמן, אחר אדם לכל יתיר או יגרום ולא יסמן, לא אדם שום .13

של ראשיתיבות או שמו או מסחרי סימן כל זה ובכלל כלשהוא, בסימן מטרי
האלה. הכללים של לקביעותיהם בהתאם אלא מייצר, של שמו

ענשים. סוכנו או פקידו משמשו, בידי ובין עצמו בידי בין  אשר אדם, כל .14

יאשם אחריה, מלמלא חדל או האלה, הכללים של מקביעותיהם קביעה כל מפר



עבירה אותה על אחר עונש נקבע לא אם  צפוי יהיה בדין,, ומשיתחייב בעבירה,
שישה על תעלה שלא לתקופה למאסר או פונט חמישים על יעלה שלא לקנס

כאחד. ענשים שני לאותם או חדשים,
א' נספח

שניטור ראשון שלישיטור רביעיטור חמישיטור טור

 טעותיתר מותרת באימותדיוק,ערך נקוב
באימותדיוק מחדש או בביקורת.

טעותחסר מותרת באימותדיוק
מחדש או כביקורת.

אחרים.טשקלותריוק אחרים.משקלותדיוקמשקלות משקלות
(משקלות

בחם שמשתמשים
סמים, מוכרי,

עוסקים רוקחים,
או בתכשיטים,
במתכות עוסקים
או טובות,

בהם שמשתמשים
במשקלות נגדיים).

שמשתמשים (משקלות
סמים, מוכרי בהם
עוסקים רוקחים,
או בתכשיטים,
במתכות עוסקים

או טובות,
שמששתמשים בהם
נגדיים). במשקלות

מ"ג 1

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

מ"ג 0.1
מ"ג 0.1
מ.י'ג 0.1
מ"ג 0.2
מ"ג 0.2
מ"ג 0.5
מ"ג 1

מ"ג 1

2 מ"ג



מ"ג 0.1
פ."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



500 מ"ג
ג' 1
ג' 2
ג' 5
10 ג'
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

מ"ג 3
מ"ג 4
מ."ג 6
מ"ג 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 10
מ"ג 15
מ"ג 20
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 1.5
מ"ג 2
מ"ג 3
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

5 מ"ג
מ"ג 7
מ"ג 10
מ"ג 15
מ"ג 20
מ,"ג 30
מ"ג 60
מ"ג 100
מ"ג 250
מ"ג 400
מ"ג 750
1.2 ג'
ג' 2
ג' 4

10 ג' 
ג' 20

ב' נספח
ראשון שניטור שלישיטור רביעיטור טור
נקוב ערר

(בקראטים מטריים).
מותרתמשקל (בגראמים). טעותיתר

באימותדיוק,
מחדש באימותדיוק

בביקורת. או

טעותחסר
מותרת באימותדיוק
מחדש או כביקורת.

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



רביעית. תוספת
.(14 (סעיף

1947.שם. (מידותאורך), והמידות המשקלות כללי ייקראו האלה הכללים .1

מספקתנקיבה. במידה וחזקה פגמים מכל ונקיה לגמרי ישרה תהיה מידתאורך כל .2

עשוייה ותהיה במסחר, הרגיל השימוש בדרך ופגיעה בלאי בכל לעמוד שתוכל כדי
האלה. בכללים הנקובים נקוב, וערך דגם, הרכב, באותם

קשה,הרכב. מעץ או רכה, ממתכת להבדיל ממתכת, עשוייה תהיה מידתאורך כל .3

לאשרו. עשוי המפקח שיהיה אחר, חומר מאותו או ארוג, סרט שן,

מעשהרגם. ביצוע להקל עלול שאינו בדגם, להיות צריכה מידתאורך כל (1).4
המפקח. ושאישרו מרמה

שפיות קצותיה בשני תהיינה ממתכת העשוייה מידה שאינה מידתאורך כל (2)
היטב. הדק אליה שתסומררנה מתכת,

נקוב. הראשוןערד בטור הרשום נקוב ערך יהיה אורך מידת כל של הנקוב ערכה (1)5
לאשרו. עשוי המפקח שיהיה אחר, נקוב ערך אותו או האלה, לכללים א' נספח של
חלוקותמשנה של נקובים ערכים וכל הנקוב ערכה יהיו מידתאורך כל (2)
בשימושה להיטשטש עלול ואינו בו, לטעות מקום שאין ברור, באופן בה מסומנים
דצי לציון  ,,ד"מ" האותיות מטרים, לציון תשמש ,,מ" האות המידה, של הרגיל
מילי לציון  ,,מ"מ" י והאותיות סנטימטרים לציון  ,,0"מ" האותיות מטרים,

מטרים.
או סנטימטרים דצימטרים, במטרים, תסומננה במידתאורך חלוקותמשנה (3)
תסומננה שלהן וחלוקותהמשנה והן תסופררנה הראשיות החלוקות מילימטרים.

זעירים. דירוגים לסימון המשמשים מאלה יותר ארוכים בקווים
פרוצידורה לשם

מבחן.
בכך, צורך יהיה ואט נקי, במצב כשהיא במבחן תועמד מידתאורך כל (1)6
משתמש או בעל ואותם לנקותה, בה, למשתמש או המידה לבעל המבקר יקרא

כן. יעשו
מידת של משנה תקן אל השוואה מתוך במבחן תועמד מידתאורר כל (2)

אורך.

אימותדיוקן,שיעוריטעות בשעת להרשותן שיש סגולות) ות"ו (יו''ד היתר טעויות (1).7
אימותדיוקן מחדש, או ביקרת, וטעויות החסר (חי"ת וסמ"ך סגולות) שיש להרשותן
הרשומים נקובים ערכים של מידותאורך של ביקרתן או מחדש אימותדיוקן בשעת
ערך כל של בצדו הרשומות אלה הן האלה, לכללים א' נספח של הראשון בטור

האלה. לכללים א' נספח של השני בטור כזה נקוב
מידתאורך. כל של דיוקה אימות בשעת חסר טעויות כל תורשינה לא (2)

במת תהיינה מידותאורך של בחלוקותמשנה להרשותן שיש הטעויות (3)

האלה: לכללים א' בנספח השלם האורך לגבי שצויינו אלה של כונתן
ערך של מידותאורך של חלוקותמשנה בכל להרשותן שיש הטעויות כי בתנאי

אחד. מילימטר מכדי תפחתנה לא מזה למעלה או סנטימטרים 50 של נקוב
פתוחות)אימותדיוק. ועי"ן בי"ת (מי"ם, במטבעת נטבעת תהיה לא מידתאורך שום (1).8

ממלאת מידה אותה כי לדעת המבקר יווכח ועדאשר אלאאם אימותדיוק, של
אלה. הכללים של קביעותיהם אחר

כל את במבחן המבקר יעמיד חלוקותמשנה' בהן שיש במידותאורך, (2)
המסופררים. הדירוגים



הרשמית, תכניתהצורה תהיה אימותהדיוק מטבעת של תכניתצורתה (3)

"G"שאותה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר בין האותיות "1" ו
(ראשי תבות של palestine government בתוספת סמפר זיהוי.

הדירוג ראש בקרבת מידתאורך בכל נטבעת תהיה אימותדיוק מטבעת (4)

וסופו.

אשר מידתאורך' כל מעל אימותהדיוק טביעת את ימחוק המבקר (1).9
או האלה! הכללים של קביעותיהם אחר ממלאת אינה (א)

(ב) היא שבורה, פגומה במידה רבה, או נחבלה באופן אחר עדכדיכך שאין
להתאימה כנאות : או

(ג) מבקר לא אימת את דיוקה מיד לאחר שתוקנה או שונתה: או
:7 כלל לפי המותרת מטעות להבדיל. טעות בה יש (ד)

בתנאי כי מקום שאותה הטעות אינה  לפי שיקולדעתו של המבקר 
. טעות שתחייב את מחיקתה של טביעת אימותהדיוק מיד, יניח המבקר אצל
את להתאים מהם ידרוש שבה הודעה בה, המשתמש אצל או המידה, בעל
באותה שיצייננה אחד, חודש על תעלה שלא תקופה, אותה במשך המידה .

י תקופה. אותה במשך ההתאמה תיעשה לא אם הטביעה, את וימחוק הודעה,
סרטוט.של המראים נאותות, מידות של מקבים ישמשו טביעות למחיקת (2)

שלמטה. הציור כדוגמת קצוות, שש בעל כוכב

* ■

מחיקת טביעה של
אימותדיוק.

בהתאם מידתאורך של משני תקן המצאת בשעת שישתלמו הדמים, .10

על שישתלמו והדמים מיל מאות חמש יהיו הפקודה מן 5 סעיף של (5) לסעיףקטן
אימותדיוקה מחדש של מידתאורך של ערך נקוב, הרשום בטוריהראשון של נספח
אלה יהיו הפקודה; מן 7 סעיף של (5) לסעיףקטן בהתאם האלה, לכללים ב'
ב' נספח של והרביעי השלישי השני, בטורים נקוב ערך אותו בצד הרשומים

הנאות. לפי הכול האלה, לכללים

רמים.

 סוכנו או פקידו משמשו, בידי ובין עצמו בידי בין  אשר אדם, כל .11

יאשם אחריה, מלמלא חדל או האלה, הכללים של מקביעותיהם קביעה כל מפר
עבירה אותה על אחר עונש נקבע לא אם  צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה,
לקנס שלא יעלה על חמישים פונט או למאסר לתקופה שלא תעלה עלשישה

כאחד. ענשים שני לאותם או חדשים,

ענשים.

א' נספח
. ראשון שניטור טור י

ערך נקוב
טעותיתר מותרת באימותדיוק, באימותדיוק מחדש

או בביקורת וטעותחסר מותרת באימותדיוק מחדש או
בביקורת.

50 ס"מ או 1/2 מטר
מטר 1

מטר 2
מטר 5
מטר 10
מטר. 20

מ"מ. 1

מ"מ 2
מ"מ 3
מ"מ 5
מ"מ 10
מ"מ 15



ב' נספח
מחדש. אימותדיוק או וטביעה אימותדיוק על המשתלמים דמים

ראשון שניטור שלישיטור רביעיטור טור

נקוב מידותקצהערך
מידות של

חלוקותמשנה
אחר מצר

מידות של
חלוקותמשנה
משני הצדדים

מטר 1 או ס"מ 50
מטר 2
מטר 5
מטר 10
מטר 20

מיל 20
מיל 30
מיל 50
מיל 75
מיל 100

מיל 50
מיל 75
מיל 125
מיל 200
מיל 300

מיל 75
מיל 100
מיל 200
מיל 300
מ,יל 400

חמישית. תוספת
.(14 (סעיף

1947.שם. (מידותקיבול), והמידות המשקלות כללי ייקראו האלה הכללים .1

האלה.נקיבה. בכללים הנקובים נקוב, וערך דגם הרכב, באותט תהיה מידתקיבול כל .2

מצופתהרבב. מתכת או חרס מזכוכית, עשוייה תהיה לח של מידתקיבול כל (1)3
מצופה ברזל או בדיל, או בלתימחלידה, פלדה ניקל, (אלומיניום), חמר או אימל,
שיהיה אחר, חומר אותו או ברונזה, או פליז נחושת, פלדה, מצופהניקל, או בדיל,
אפשר המצופיםאבץ מפלדה או מברזל העשויות מידות לאשרו. עשוי המפקח

נוזלים. חמרימזון שאינם נוזלים, מצרכים בממכר שתשמשנה
מתכת, מאיזו או יפה יפר. מיובש מעץ עשוייה תהיה יבש של מידתקיבול כל (2)
לאשרו. עשוי המפקח שיהיה אחר, חומר מאותו או רכה, מסגסוגת או ממתכת להבדיל

מעשהדנם. ביצוע להקל עלול שאינו בדגם להיות צריכה מידתקיבול כל (1)4
 ' . ■ המפקח. אישר ושאותו מרמה,
לעמוד שתוכל כדי מספקת במידה חלקיה בכל חזקה תהיה מידתקיבול כל (2)

במסחר. הרגיל השימוש בדרך ופגיעה בלאי בכל
120 של זווית עדכדי לכשתוטה לגמרי מתרוקנת תהיה מידתקיבול כל (3)

המאונך. מן מעלות
נקוב. הראשוןערר בטור הרשום נקוב ערך יהיה מידתקיבול כל של הנקוב ערכה (1)5

לאשרו. עשוי המפקח שיהיה אחר, נקוב ערך אותו או האלה, לכללים א' נספח של
חלוקותמשנה של נקובים ערכים וכל הנקוב ערכה יהיו מידתקיבול כל (2)

עלול ואינו בו, לטעות מקום שאין ברור, באופן גופה של חוצו עלפני מסומנים
המידה. של הרגיל בשימושה להיטשטש

(3) לציון הקיבול מותרות רק היחידות "ליטר", "מיליליטר" או ,,מטר מעוקב",
והאותיות מיליליטרים, לציון  ,,מ"ל" האותיות ליטרים, לציון תשמש ,,ל" והאות

"ממ"ק" או הביטוי ,,מ 3* "  לציון מטרים מעוקבים.

המציינת חלוקתמשנה, כל תסומן בחלוקותמשנה המסומנות במידותקיבול (4)
קיבולה של אחד, רבע או אחת עשירית של מכפלה או אחד, רבע או אחת עשירית

אחר. דבר המפקח יאשר אלאאם הנקוב, בערך המידה, של המלא
חלוקות בין המינימאלי הרוחק יהיה חרס או זכוכית של במידותקיבול (5)

מילימטרים. 2 רצופות משנה
חלוקותמשנה. כל תותרנה לא יבש של במידותקיבול (6)



יינזק אם  או בטביעה, הנקובים הערכים יסומנו מתכת של במידותקיבול (7)

שיולחמו פליז, של שלט או בדיל ברצועת יסומנו  כלשהוא חיפוי עלידיכך
מטבעת בהם נטבעת שתהיה כדי למדי גדולים ויהיו מידתהקיבול אל היטב הדק
או בצריבה הנקוב הערר יסומן חרס או זכוכית של במידותקיבול אימותהדיוק.
 בחקיקה של סילוןחול, ובמידותקיבול של עץ יסומן הערך הנקוב בסימוןכוויה.
ברור באופן יוגדר מידתקיבול כל של חלוקתמשנה כל של המלא קיבולה (8)

מידות כל של פנימן ועל זכוכית מידות של חוצן על להימחק ניתנים שאינם בקווים
חקוקים או וצרובים מתכת מידות על בחורפה חרותים יהיו קווים ואותם אחרות,
זכוכית, במידות ברחבם מילימטר חצי על יעלו לא זכוכית, מידות על בסילוןחול

אחרות: מידות בכל ברחבם אחד מילימטר ועל

ללא במידתקיבול המלא הקיבול את שיציין בקו צורך יהיה לא כי בתנאי
 מוגדר הקיבול אם חלוקתמשנה,

(א) בגדות המידה ; או
(ב) בתחתית שפתה העליונה או שפתתה של המידה ; או

המאונך. הצואר של בתחתיתו  חלב קנקני של במקרה (ג)

בכך, צורך יהיה ואם נקי, במצב כשהיא במבחן תועמד מידתקיבול כל (1).6
יעשו משתמש או בעל ואותם לנקותה, בה, למשתמש או המידה, לבעל המבקר יקרא

כן.

של משני תקן אל השוואה מתוך במבחן תועמד לח של מידתקיבול כל (2)
המידה תוך אל תורק ותכולתו מים; המידה תקן שימולא מתוך מידתקיבול,
המידה תועמד בקו, חלוקתמשנה וכל הקיבול שצויינו מקום במבחן. המועמדת
משטח בתחתית המים מפלס יימדד זכוכית ובמידות קו, אותו של תחתיתו עד למבחן
או השפתה של לקרקעיתן עד במבחן תועמד שפה או שפתה בה שיש מידה פניהם.

השפה.
במבחן להעמיד יש שבו באופן בין במבחן תועמד יבש של מידתקיבול כל (3)
המשני התקן דהיינו, הבא, באופן או ,(2) לכללמשנה בהתאם לח, של מידתקיבול
15 של ורוחק כליהמשפך, דרך שיועברו לפת בזרעי ימולא מידתהקיבול של
ולאחרמכן המידה, תקן של וראשו כליהמשפך, של תחתיתו בין יושם סנטימטר
כלי דרך יועבר ואז כליהמשפך, אל חזרה מידה תקן באותו הכלול הזרע כל יינתן
של תחתיתו בין יושם סנטימטר 15 של ורוחק במבחן, המועמדת המידה אל המשפך

במבחן. המועמדת המידה של וראשה כליהמשפך

פרוצדורה לשם
מבחן.

אימותדיוקן, בשעת להרשותן שיש סגולות) ות"ו (יו"ד טעויותהיתר (1).7
הרשומים הנקובים, הערכים של מידותקיבול של ביקרתן או מחדש, אימותדיוקן
נקוב ערך כל של בצדו הרשומות אלה הן האלה, לכללים א' נספח של הראשון בטור
לכללים א' נספח של השלישי בטור או השני בטור  הנקובים הערכים מאותם

הנאות. לפי הכול האלה,
אימותדיוקן בשעת להרשותן שיש סגולות) וסמ"ך (חי"ת טעויותהחסר (2)
הראשון בטור הרשומים הנקובים, הערכים ש.ל מידותקיבול של ביקרתן או מחדש
מאותם נקוב ערך כל של בצדו הרשומים אלה הם האלה, לכללים א' נספח של
הערכים הנקובים  בטור הרביעי או בטור החמישי של נספח א' לכללים האלה,

הנאות. לפי הכול

שיעוריטעות.



כל מידתקיבול של אימותדיוקה בשעת טעויותחסר שום תורשינה לא (3)

שהיא.

פתוחות)אימותדיוק. ועי"ן בי"ת (מי"ם, במטבעת נטבעת תהיה לא מידתקיבול שום (1).8
אחר ממלאת מידה אותה כי לדעת המבקר יווכח ועדאשר אלאאם אימותדיוק, של

האלה. הכללים של קביעותיהם
כל את במבחן המבקר יעמיד חלוקותמשנה בהן שיש במידותקיבול (2)

הדירוגים המסופררים.
הרשמית, תכניתהצורה תהיה אימותהדיוק מטבעת של תכניתצורתה (3)
"  G"ו "P" שאותה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר בין האותיות

(ראשיתיבות של    Palestine Government   ) בתוספת מספר זיהוי.
(4) טביעת אימותהדיוק תושם עלידי סימון הערך הנקוב של המידה,  ותהיה
נטבעת במידות מתכת, או "אם יינזק עלידיכך חיפוי כלשהוא  ברצועת בדיל
או תיצרב ,(7)5 לכלל בהתאם המידה אל היטב הדק שיולחמו פליז, של שלט או
בסימון  ובמידותעץ טיןכלים, של או זכוכית של במידות חול של בסילון תיחקק

כוויה. של

של טביעה מחיקת
אימותדיוק.

 אשר מידתקיבול כל מעל אימותהדיוק טביעת את ימחוק המבקר (1).9
(א) אינה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה ; או

שאי עדכדיכך אחר באופן נחבלת או רבה, במידה פגומה שבורה, היא (ב)
אפשר להתאימה כנאות ; או

(ג) מבקר לא אימת את דיוקה מיד לאחר שתוקנה או שונתה ; או
:7 כלל לפי המותרת מטעות להבדיל טעות בה יש (ד) 

טעות  המבקר של שיקולדעתו לפי  אינה טעות שאותה מקום כי בתנאי
בעל אצל המבקר יגיח מיד, אימותהדיוק טביעת של מחיקתה את שתחייב
במשך המידה את לתקן מהם ידרוש שבה הודעה בה, המשתמש אצל או המידה,
אותה תקופה, שלא תעלה על חודש אחד, שיציינה באותה הודעה, וימחוק את

תקופה. אותה במשך ההתאמה תיעשה לא אם הטביעה,
של סרטוט המראים נאותות, מידות של מקבים ישמשו טביעות למחיקת (2)

שלמטה. הציור כדוגמת קצוות, שש בעל כוכב

נקוב,דמים. ערך של מידתקיבול של משני תקן המצאת בשעת שישתלמו הדמים, .10

הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים  האלה, בהתאם לסעיףקטן (5)
בטור נקוב ערך אותו של בצדו הרשומים אלה יהיו הפקודה, מן 5 סעיף של
או וטביעתה אימותדיוקה על שישתלמו והדמים האלה, לכללים ב' נספח של השני
נספח של הראשון. בטור הרשום נקוב, ערך של מידתקיבול של מחדש אימותדיוקה
אלה יהיו הפקודה, מן 7 סעיף של (5) לסעיףקטן בהתאם האלה, לכללים ב'
לכללים. ב' נספח של הרביעי או השלישי בטור נקוב, ערך אותו של בצדו הרשומים

הנאות: לפי הכול האלה,

מידתקיבול של וטביעתה אימותדיוקה על כנ"ל ישתלמו אשר שהדמים בתנאי
במקומו והטביעה אימותהדיוק יבוצעו אם המאה, מן אחוזים וחמשה בעשרים יופחתו
אותה והטביעה אימותהדיוק בשעת מגיש מייצר ואותו מידותקיבול, מייצר של

לדרשה. עשוי המפקח שיהיה עזרה,



מפר  סוכנו או פקידו משמשו, בידי ובין עצמו בידי בין  אשר אדם, כל .11

בעבירה, יאשם אחריה, מלמלא חדל או האלה, הכללים של מקביעותיהם קביעה כל
לקנס  עבירה אותה על אחר עונש נקבע לא אם  צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב
או חדשים, שישה על תעלה שלא לתקופה למאסר או פונט חמישים על יעלה שלא

כאחד. ענשים שני לאותם

ענשים.

ראשון שניטור טור
א' נספח
. שלישי חמישיטור רביעיטור טור

טעותיתר מותרת באימותדיוק, באימותערך נקוב.
דיוק מחדש או בביקורת.

טעותחסר מותרת באימותהדיוק
בביקורת. א! מחרש

לח. יבש.מידות לח.מידות יבש.מידות מידות

מ"ל 10
20 או 25 מ"ל

מ"ל 50
מ"ל 100

200 או 250 מ"ל
מ"ל 500
ל' 1

2 ל'
לי 5
ל' 10
לי 20
30. ל'
לי 50

מ,"ל 0.5
מ"ל 1
מ"ל 2
מ"ל 3
מ"ל 5
מ"ל 10
מ"ל 15
מ"ל 25
מ"ל 50
75 מ"ל
מ"ל 100

■ מ"ל 150
250 מ"ל

מ"ל 10
מ"ל 15
מ"ל 30
50 מ"ל
מ"ל 75
מ"ל 150
מ"ל 256
מ"ל 300
מ"ל 400
מ"ל 500

מ''ל 0.5
מ"ל 0.5
מ"ל 1
מ"ל 1.5
מ"ל 2.5 . .
מ"ל 5
מ"ל 7
מ"ל 12
מ"ל .25
מ"ל 35
מ"ל 50
מ"ל 75
מ"ל 125

מ"ל 5
מ"ל 7
מ"ל 15
מ"ל 25
מ"ל 35
מ"ל 75
מ"ל 125
150 מ"ל
מ"ל 200
מ"ל 250

ב' נספח
ראשון שניטור שלישיטור רביעיטור טור

ערך נקוב
דמים המשתלמים 
על המצאת תקן משני
של מידתקיבול

רמים המשתלמים על אימותדיוק
וטביעה או אימותדיוק מחדש

מידות שיש בהןמידות שלמות
חלוקותמשנה

על עולות 1שאינן

2
5
10
20
30
50

לי
לי
ל'
לי
ל'
לי

. לי

200 מילים 
מ.ילים 300
מילים 500
מילים 750
מילים 1,000
מילים 1,250
מילים 1,500

מילים 20
■ מילים 30 ,
מילים 50
מילים 100
מילים 150
מיליכ 200
מילים 250

מילים 60
מילים 100
מילים 150
מילים 200
מילים 300
400 מילים
מ,ילים 500

שישית. תוספת ■

.(14 (סעיף
.1947 (מכונותשקילה), והמידות המשקלות כללי ייקראו האלה הכללים .1

האלה. בכללים הנקובים וכושר, דגם הרכב, באותם תהיה מכונתשקילה כל נקיבה.2.

עשויים יהיו מכונתשקילה כל של המנופים או המנוף או מוטהשקילה (1)3
רכה. מתכת שאינה מתכת איזו

או פלדהקשה עשויים יהיו מכונתשקילה כל של והמיסבים יתדותהמסעד (2)
יתדותמסעד יותרו לא לאשרו. עשוי המפקח שיהיה אחר, חומר אותו או אכטוס

צימונת. בתהליך פנישטחו שהוקשו ברזל, עשויים ומיסבים

הרכב.

מעשהמרמה, ביצוע להקל עלול שאינו כדגם, תהיה מכונתשקילה כל (1).4
המפקח. אישר ואותו

דנס.



לעמוד שתוכל כדי מספקת במידה חלקיה בכל חזקה תהיה מכונתשקילה כל (2)
הכושר עדכדי מטען כל ותישא במסחר, הרגיל השימוש בדרך ופגיעה בלאי כל בפני

עיבורצורה. כל ללא המאכסימאלי
למוט בקלות תנועה ותאפשר מתנודד מטיפוס תהיה מכונתשקילה כל (3)

המאכסימאלי. הכושר עדכדי מטען בכל למנופים או למנוף או השקילה
מלוא לכל (משא) לשאת כדי יותאמו מכונתשקילה כל של יתדותהמסעד (4)

הפועלים. חלקיהם של ארכם
לאישפעו הפיכים או בזה זה חליפיים חלקים למכונתשקילה לה יש אם (5)

המכונה. דייקנות על היפוכם או בזה זה חלקים אותם של חילופם
(6) כל מכונתשקילה, שאינה מכונתשקילה שיש בה לוחמספרים, תצומד
בטורטן או העיקרי במנוף או במוטהשקילה שתותאם לסלקה, שאין במגופתעופרת
אימות טביעת בה שתינתן כדי למדי גדולה ותהיה מכונתהשקילה, של המודרג
שתותאם כזאת, במגופה תצוייד לוחמספרים, בה שיש מכונתשקילה, וכל הדיוק,

באותו מקום, שיהיה המפקח עשוי לאשרו.
בו לטעות מקום שאין ברור, ובאופן בהבלטה יסומנו מכונתשקילה ככל (7)
ושאינו עלול להיטשטש בדרך שימושה הרגיל של המכונה, כשרה (כ"ף בקמ"ץ יקטן)
והאותיות גראמים לציון ,,ג"' האות תשמש הכושר ציון לתכלית מייצרה. ושם
בראשי  המפקח של באישורו  להשתמש מותר קילוגראמים. לציין  ,,ק"ג"

המלא. שמו במקום המייצר שם של התיבות
מיוחדות קביעות
דירוגים בדבר

המציינים ומאזניים
(משקל) מאליהם.

מסומנים המטרית, השיטה לפי רק יהיו במכונותשקילה דירוגים כל (1).5
זחיחים משקלותעיון או מחוגים כל של שמצבם באופן בחורפה, שצויינו בקווים
יסומנו שלהם וחלוקותהמשנה מסופררים דירוגים כל ברורות, להיקרא ניתן יהיה
דירוגים בין המינימאלי והדוחק הזעירים, הדירוגים של מאלה יותר ארוכים בקווים

מילימטרים. 2 יהיה רצופים
או המספרים, בלוח רצופות חלוקותמשנה שבין לרווח שיתאים המשקל, (2)

על יעלה לא מכונתשקילה, של המודרגים הטורטנים מן  לכלהפחות  שבאחד
שלהלן: בטבלה המסומנים הגבולות

השתרעות דירוגים
מאכסימאלית.

משקל מאכסימאלי מתאים לרווח שבין
חלוקותמשנה רצופות.

אחד ק"ג על עולה שאינה
אינה אך אחד, קי'ג על העולה

ק"ג 2 על עולה
ק"ג 2 על עולה ה

הדירוגים בהשתרעות 1/100

ג' 10

הדירוגים. בהשתרעות 1/200

קצה רוחב הדירוג, קווי רוחב יעלו לא מאליהם, (משקל) המציינים במאזניים (3)
המסומנים . השיעורים על המודרג וקנההמידה המחוג קצה שבין והרוחק המחוג
, י י שלהלן: בטבלה

השתרעות דירוגים
 מאכסימאלית.

רוחב קווי
דירוג: י

רוחב קצה
מחוג.

רוחב בין קצה המחוג
וקנהמידה מודרג.

ק"ג 2 על עולה שאינה
ק"ג 2 על עולה

מ"מ 0.4

מ"מ 1

מ"מ 0.4
מ"מ 1

מ"מ 2
מ"מ 5

(4) במאזניים המציינים (משקל)  מאליהם, שלהם קנהמידה מודרג מכל עבר,
(משקל) המציינים מאזניים לזה. זה קניהמידה שבשני הציונים לגמרי יתאימו



במפלס ויצויידו מתכוונניים, ברגיפילוס על יושמו מנוףמטוטלת בעלי מאליהם
תהיה שבו ובועתהאוויר יפה ויפעל ברורות, להיקרא ניתן שיהיה עגול, ספירט

במרכז. נתונה

חרוקה, (מי"ם שמטחה מתכוונן, במחוג יצויידו מאזניקפיצים כל (1).6
המאזניים. בכושר המאה מן אחד אחוז על יעלה לא שלו הכוונון צרוייה) חי"ת

נתונות שכפותיה שוותזרועות מכונתשקילה כלומר נגדיים, מאזניים כל (2)
לאחת מתחת קביעתקבעי שתיקבע בתיבתעיון יצויידו למוטהשקילה, מעל
אחוז על יעלה שלא משקל כדי דקיק יריעופרת תכיל תיבתעיון ואותה הכפות,
או טרח שלהם נגדיים מאזניים יותרו לא המכונה. של בכשרה המאה מן אחד

זחיח. משקלעיון
או ברזלחישול עשוי יהיה רציף, של במכונה טורטן לרבות טורטן, כל (3)

להיסלק הניתנים חלקים שום כרוכים יהיו לא בטורטן לחלוטים. ישר ויהיה פלדה
בלאי כנגד העיון מיתקן הנגדיים. משקלותהעיון בשביל לסמוך פרט עלנקלה,
יעלה שלא מטחהכיוונון לו ויהיה לבטח, הטורטן אל יחובר יוםיומית ופגיעה
המאה מן אחוז שמינית מכדי יפחת ולא המכונה, בכושר המאה מן אחד אחוז על
החירוקים לאורך חפשי באופן ניידים יהיו הזחיחים משקלותהעיון מגמה. לכל
מעבר מלנוד הזחיחים משקלותהעיון את שימנע מעצור יהיה והיה הדירוגים, או
של המינימאלי ניודו המאכסימאלי. או ביותר הנמוך הדירוג או האפס לסימן

מגמה. לכל מילימטר 12 יהיה רציף של במכונות הטורטן

מוצק ויהיה קשה, עץ או מתכת עשוי יהיה רציף של במכונה רציף כל (4)
ללא או צורה או מפלס שינוי כל ללא המאכסימאלי המטען את לשאת למדי וחזק
10 מכדי יותר התומכת המסגרת גבולות את יעבור לא והרציף אחרת, הפרעה

עבר. לכל סנטימטר
שווימשקל של מצב יצויין שבהן רציף, של ובמכונות נגדיים במאזניים (5)
באותו  הרוחק יהיה מפלס, באותו זה מול זה הנמצאים מחוגים שני באמצעות
מילימטר. 6 מכדי יותר ולא מילימטר 2 מכדי פחות לא המחוגים שני בין  מצב

מיוחדות קביעות
בדבר מאזניקפיצים,

מאזניים נגדיים,
ומכונות טורט:ים

של רציף.

7. כשרה (כ"ף בקמ"ץ קטן) של כל מכונתשקילה יהיה הכושר הרשום בטבלה
: אחר דבר המפקח יאשר אלאאם שלהלן,

5ג', 10 ג', 20 ג', 50 ג', 100 ג', 200 ג', 500 ג', 1ק"ג, 2ק"ג, 3ק"ג, 5ק"ג,
10 ק"ג, 20 ק"ג, 30 ק"ג, 50 ק"ג, 100 ק"ג, 200 ק"ג, 300 ק"ג, 500 ק"ג, 1000

ק"ג. 1,000 של כלשהיא ומכפלה ק'יג

כושר.

יקרא בכך, צורך יהיה ואם נקי, במצב למבחן תועמד מכונתשקילה כל (1)8
כן. יעשו משתמש או בעל ואותם לנקותה, בה, למשתמש או המכונה, לבעל המבקר
משקלות של משניים תקנים באמצעות למבחן תועמד מכונתשקילה כל (2)

או באמצעות כל משקלות שאומת דיוקם ונטבעו באופן שנקבע:
כל באמצעות ק"ג, 1,000 על עולה שכשרו גשרשקילה, לבדוק מותר כי בתנאי
משניים תקנים אל השוואה מתוך מבקר קבע משקלם שאת חמרים, או משקלות

משקלות. של
משקלות שיינתנו מתוך כלשהוא במטען למבחן תועמד מכונתשקילה כל (3)

האפשר: ככל מרכז ל קרוב או הרציף, או כףהמאזניים של במרכזם המבחן

פרוצידורה לשם
מבחן.



העשירי לחלק השווה במטען למבחן מכונתשקילה שתועמד בשעה כי בתנאי
כףהמאזניים לקצה קרוב משקלותהמבחן את ליתן מותר המאכסימאלי, הכושר מן

הרציף. של לפינותיו או לקצותיו קרוב או
(4) כל גשרשקילה או מכונה של רציף נייד יעמיד אותם המבקר למבחן
 המבקר מהם זאת ידרוש אם  יספקו בהם המשתמש או ובעליהם באתרא,
על העולה כלשהוא, במטען למבחן המכונה העמדת לשם חומר של מספיק משקל
המבקר שיהיה עזרה, אותה למבקר יגישו המבחן משקלות ובהרמת ק"ג, י1,000

מסתברת. מבחינה לדרשה עשוי
שווימשקל. מחוגים,מצב כשכל כנאות, מעויינת תהיה  טעונה מכונתהשקילה כשאין (1)9

האפס בסימן או הנכון, מנוחתם במצב נמצאים זחיחים משקלותעיון או מחוונים
כל מטען נטענת וכשמכונתהשקילה מודרגים, לוחמספרים או קנהמידה כל של
המחוגים יחזרו המטען, מסולק ולאחרמכן המאכסימאלי, כשרה עדכדי שהוא
והמחוונים למצב מנוחתם הנכון ומשקלותהעיון הזחיחות תוחזרנה אל סימןהאפס

שלהן.
כלשהוא מטען טעונה שהיא ובין טעונה שאינה בין  כשמכונתשקילה (2)

הטורטן או המנוף ומוטהשקילה, כנאות מעויינת  המאכסימאלי כשרה כדי עד
מהם, מרפים ולאחרמכן העליון, או התחתון מעצרם אל ומובאים וחוזרים מובאים

הנכון. שווימשקלם מצב אל תמיד המחוגים יחזרו
במטעןרגישות. רגישותן למבחן מכונותשקילה תועמדנה אימותהדיוק, עם (1).10

עד כלשהוא במטען רגישות במבחן להעמיד מותר עלכך ונוסף מאכסימאלי,
להעמיד מותר ביקורת, או מחדש אימותהדיוק ועם המאכסימאלי, כשרן כדי

המאכסימאלי. כשרה עדכדי מטען בכל רגישות למבחן מכונתשקילה
הרשום כושר של מכונתשקילה של באימותדיוקה הדרושה הרגישות, (2)
למבחן מכונה אותה שעומדת בשעה האלה, לכללים אי נספח של הראשון בטור
או השני בטור כושר אותו של בצדו הרשומה הרגישות היא מאכסימאלי, במטען
והרגישות, הנאות, הטור לפי הכול האלה, לכללים אי נספח של השלישי בטור
הרשום כושר של מכונתשקילה של בביקורת או מחדש באימותדיוק הדרושה
היא כנ"ל, למבחן עומדת שהיא בשעה האלה, לכללים אי נספח של הראשון בטור

י נספח של החמישי בטור או הרביעי בטור כושר אותו של בצדו הרגישותהרשומה
הנאות. הטור לפי הכול האלה, לכללים אי

של בביקורת או מחדש באימותדיוק באימותדיוק, הדרושה הרגישות, (3)
המטען מן פחות שהוא  במטען למבחן עומדת מכונה שאותה בשעה מכונתשקילה,
המאכסימאלי  הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, תהיה כדי
מטען אותו של בצדו כרשום מאכסימאלי, במטען הנדרשת הרגישות מתכונת אותה

האלה: לכללים ב' נספח של השני בטור
מדורגים לוחמספרים או קנהמידה שלה מכונתשקילה, במקרה כי בתנאי
לא האלה, לכללים ג' נספח של הראשון בטור הרשום מאכסימאלי נקוב ערך של
אימותדיוק אימותדיוק, בשעת כלשהוא מטען במקרה הנדרשת הרגישות, תעלה
השני בטור נקוב ערך אותו של בצדו הרשומה הרגישות על ביקורת, או מחדש,

האלה. לכללים גי נספח של
מכונותשקילהרגישות של מיוחדים מינים בשביל לקבוע רשאי המפקח (4)

.(3) או (2) בכללימשנה הנדרשת זו שאינה



א', בנספחים הרשומות הרגישות בטבלות המוראה הנאות, המשקל הוספת (5)

כשהיא ובין טעונה כשאינה בין מכונתהשקילה, על העניין, לפי הכול ד', או ג' בי,
מעויינת שהמכונה בשעה המאכסימאלי, כשרה עדכדי כלשהוא מטען טעונה
של המחוג או הטורטן המנוף, מוטהשקילה, של ניכרת לתנועה תגרום כנאות,
המכונה, ואותה תנועה תהיה  במקרה מכונתשקילה שבה מצויין מצב שווי
התנועעות  מפלס באותו זה, מול זה הנמצאים מחוגים שני באמצעות המשקל
מחוגים אותם בין המפלס הבדל יהיה שבו למצב, הטורטן או המנוף מוטהשקילה,

מילימטר. מארבעה פחות לא

■

טעות, מבחינת למבחן, מכונותשקילה תועמדנה אימותהדיוק, בשעת (1).11
בכל טעות, מבחינת למבחן, להעמידן מותר עלכך ונוסף מאכסימאלי, במטען
מותר ביקורת, או מחדש, אימותדיוק ובשעת המאכסימאלי, כשרן עדכדי מטען
המאכ כשרן עדכדי מטען בכל הטעות, מבחינת למבחן, מכונתשקילה להעמיד

סימאלי.
מכונת של אימותדיוקה עם שתותרנה טעויותהחסר, או טעויותהיתר (2)
שאותה בשעה האלה, לכללים א' נספח של הראשון בטור הרשום כושר של שקילה
כושר אותו של בצדו הרשומות אלה הן מאכסימאלי, במטען למבחן מועמדת מכונה
הנאות, הטור לפי הכול האלה, לכללים א' נספח של השלישי בטור או השני בטור
עם או מחדש, אימותדיוקה עם שתותרנה טעויותהחסר, או וטעויותהיתר
ביקרתה, של מכונתשקילה של כושר הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים
אותו של בצדו הרשומות אלה הן לעיל, כאמור למבחן מועמדה לכשהיא האלה,
הטור לפי הכול האלה, לכללים אי נספח של החמישי בטור או הרביעי בטור כושר

הנאות.
אימותדיוקה אימותדיוקה, עם שתותרנה טעויותהחסר, או טעויותהיתר (3)
 במטען למבחן מועמדה מכונה לכשאותה מכונתשקילה, של ביקרתה או מחדש
לכללים ב' נספח של הראשון בטור הרשום  המאכסימאלי המטען מן פחות שהוא
האלה, תהיה מתכונתן אל הטעויות, המותרות במקרה מטען מאכסימאלי, כרשום

האלה: לכללים ב' נספח של השני בטור מטען אותו של בצדו
של מודרגים לוחמספרים או קנהמידה שלה מכונתשקילה, במקרה כי בתנאי
ערך נקוב מאכסימאלי הרשום בטור הראשון של נספח ג' לכללים האלה, לא
אימותדיוק, עם מטען בכל שתותרנה טעויותהחסר, או טעויותהיתר. תפחתנה
נקוב ערך אותו של בצדו הרשומות הטעויות מן ביקורת, או מחדש אימותדיוק

האלה. לכללים ג' נספח של השני בטור
 מכונותשקילה של מיוחדים מינים בשביל  לקבוע רשאי המפקח (4)

.(3) או (2) בכללמשנה שהותרו. משיעוריהטעויות שונים שיעוריטעויות
מתוך  מטען בכל  טעות מבחינת למבחן תועמד מכונתשקילה (5)

כדי  מטען באותו  דרוש להיות העשוי משקלהחסר, או משקלהיתר שיבורר
 או הנכון, שווימשקלם למצב המכונה של מחווניה או מחוגיה את להביא
בלוחהמספרים, מצב לאותו  מאליהם (משקל) המציינים מאזניים במקרר.

למבחן. המכונה מועמדת שבו המטען, משקל את המציין

שיעוריטעויות.

לכללים ד' נספח של הראשון בטור הרשום במסחר העוסק ואדם, אדם לכל .12

מסחר, באותו עוסק הוא שבו במקום לו ותהיה מסחר, אותו לשם תשמש האלה,
בצדו הרשומות מאלה גדולה אינה וטעותה פחותה אינה שרגישותה מכונתשקילה,

האלה. לכללים ד' נספח של השני בטור מסחר אותו של

ברבר קביעות
מכונותשקילה
למינימסחר
מיוחדים.



אלאאימותדיוק. אימותהדיוק' של במטבעת נטבעת תהיה לא מכונתשקילה שום (1)13
קביעותיהם אחר ממלאת מכונתשקילה אותה כי לדעת המבקר יווכח ועדאשר אם

האלה. הכללים של

הרשמית, תכניתהצורה תהיה אימותהדיוק מטבעת של תכניתצורתה (2)
"G"ו "P" שאלתה קבעה ממשלת פלשתינה (א''י), המראה כתר בין האותיות

(ראשי תיבות של    Palestine Government   ), בתוספת מספר זיהוי.
ההוא לצורך שנקבעה במגופתהעופרת נטבעת תהיה אימותהדיוק מטבעתי (3)
של חלק באותו או המכונה, אל המחובר אחר חפץ באותו או ,(6)4 לכלל בהתאם

לאשרם. עשוי המפקח שיהיה המכונה,

של טביעה מחיקת
אימותדיוק.

מכונתשקילה' כל מעל אימותהדיוק טביעת את ימחוק המבקר (1).14
, אשר

(א) אינה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה ; או
שאי עדכדיכך אחר באופן נחבלה או רבה, במידה פגומה שבורה, היא (ב)

אפשר לכווננה כנאות ; או
(ג) מבקר לא אימת את דיוקה מיד לאחר שתוקנה או שונתה ; או

:11 כלל לפי המותרת מטעות להבדיל טעות בה יש (ד)

טעות  המבקר של דעתו שיקול לפי  אינה טעות שאותה מקום כי בתנאי
מכונת בעל אצל המבקר יניח מיד, אימותהדיוק טביעת של מחיקתה את שתחייב
במשך המכונה את לכוונן מהם ידרוש שבה הודעה בה, המשתמש או השקילה,
את וימחוק הודעה, באותה שיציינה אחד, חודש על תעלה שלא תקופה, אותה

תקופה. אותה במשך הכיוונון ייעשה לא אם הטביעה,

של סרטוט המראים נאותות, מידות של מקבים ישמשו טביעות למחיקת (2)
שלמטה. הציור כדוגמת קצוות, שש בעל כוכב
*

טיפוסדמים. של מכונתשקילה של למבחן העמדתה בשעת שישתלמו הדמים, (1).15
וכושר הרשומים בטור הראשון של נספח ה' לכללים האלה, בהתאם לסעיףקטן
בטור וכושר טיפוס אותם של בצדם הרשומים אלה יהיו הפקודה, מן 5 סעיף של (5)

האלה: לכללים ה' נספח של השני
 כלשהוא אדם של לבקשתו  למבחן ההעמדה מבוצעת אם כי, בתנאי
בגין במבחן העמדה אותה בשעת המשתלמים הדמים יהיו אדם, אותו של במקומו

ומכונתשקילה. מכונתשקילה כל

יותר או מכונותשקילה שלוש של למבחן העמדתן מבוצעת שבו במקרה (א)
בו בזמן ובאותו מקום  פישניים בדמים המשתלמים כנ"ל ;
(ב) בכל מקרה אחר פישלושה בדמים המשתלמים כנ"ל.

מחדש, אימותדיוקה או וטביעתה, אימותדיוקה על המשתלמים הדמים, (2)
לכללים ה' נספח של הראשון בטור הרשומים וכושר טיפוס של מכונתשקילה של
האלה, בהתאם לסעיףקטן (5) של סעיף 7 מן הפקודה, יהיו אלה הרשומים בצדם

: האלה לכללים ה' נספח של השלישי בטור וכושר טיפוס אותם של

 כי בתנאי



מכונותשקילה, מייצר של במקומו והטביעה אימותהדיוק מבוצעים אם \(א)
המפקח שיהיה עזרה, אותה והטביעה אימותהדיוק בשעת מגיש מייצר ואותו
אימותדיוק אותם על כנ"ל המשתלמים הדמים, יופחתו לדרשה, \/עשוי המאה מן אחוזים וחמישה בעשרים וטביעה,
או והטביעה אימותהדיוק מבוצעים  כלשהוא אדם של לבקשתו  אם (ב)
על המשתלמים הדמים, יהיו אדם, אותו של במקומו מחדש אימותהדיוק
מכונתשקילה כל בגין מחדש אימותדיוק או וטביעה אימותדיוק ומכונתשקילה  אותם

(1) במקרה שבו מבוצעים אימותדיוקן או אימותדיוקן מחדש וטביעתן של 
בדמים פישניים  מקום ובאותו בזמן בו יותר או מכונותשקילה שלוש

המשתלמים כנ"ל ;
כנ"ל. המשתלמים בדמים פישלושה אחר מקרה בכל (11)

 סוכנו או מועבדו משמשו, בידי ובין עצמו, בידי בין  אשר אדם, כל .16
מפר כל קביעה מקביעותיהם של הכללים האלה, או חדל מלמלא אחריה, יאשם
עבירה אותה על אחר עונש נקבע לא אם  צפוי יהיה בדין, ומשיתחייב בעבירה,
חדשים, שישה על תעלה שלא לתקופה למאסר או פונט 50 על יעלה שלא לקנס 

כאחד. ענשים שני לאותם או

ענשים.

אי יינספח

ראשון שניטור שלישיטור רביעיטור חמישיטור טור

כושר

וטעותיתר הנדרשת רגישות
או טעותחסר המותרות
עם אימותדיוק במטען

מאכסימאלי.

רגישות הנדרשת וטעותיתר
או טעותחסר המותרות קם

אימותדיוק מחדש או ביקורת
במטען מאכסימאלי.

דיוק מאוני
(מאזניים

בהם שמשתמשים
 מוכרי סמים,
או רוקחים,
עוסקים

בתכשיטים
במתכות או
טובות).

מכונותשקילה
אחרות.

מאזנידיוק
(מאזניים

בהם שמשתמשים
מוכרי סמים.
רוקחים או
עוסקים

י בתכשיטים
במתכות א!
טובות).

מכונותשקילה 
אחרות.

לכלשאינו עולה על 10 גראמים אחד מיליגלאם
של גלאם

מטען

מיליגראם 2
גראם לכל
מטען של

גלאמים 10 על עולה
גלאם 20 על עולה, אינו אך

עולה על 20 גראם,
גלאם 100 על עולה אינו אך

10 מיליגראמים 
מיליגלאם 0.5
גלאם לכל

מיליגלאם 5
לכל גראם

מיליגראם 20
אחד מיליגלאפ
גראם לכל

מיליגראמים 10
גראט לכל

מטען מטעןשל מטעןשל מטעןשל של
מיליגלאםעולה על 100 גראם, אחד100 מיליגריאם500 מיליגראם50 גראם

אק אינו עולה על 250 גראם
אך גלאם, 250 על עולל.

אחד קילוגלאם על עולה אינו
מיליגלאם 0.2
גלאם לכל

גלאמים 2
קילוגלאם לכל

. מיליגלאם 0.4
לכל גראם

4 גראמים
לכל קילוגראם

מטען מטעןשל מטעןשל ניטעןשל של
אד אחד, קילוגלאם על מיליגלאםעולה מיליגלאם2 גראמים200 גראמים400 4
קילוגלאמים 2 על עולה אינו

קילוגלאמים 2 על גלאםעולה, 0.1
קילוגלאם לכל

מטען של

אחד גראם
לכל קילוגראם

מטען של

גראם 0.2
קילוגלאם לכל

מטען של

2 גראמים
קילוגראם לכל

של מטען



ב' נספח
ראשון שניטור טור

מטעו

הרגישות הנדרשת וטעותהיתר או טעותהחסר המותרות עם
אימותדיוק, אימותריוק מחרש או ביקורת במטען

פחות מברי המטען המאכסימאלי, כמתכונת אל הרגישות
הנדרשת והטעות המותרת בטען מאכסימאלי. 

הכושר מחצית ועד המאכסימום למן

הכושר. רבע ועד הכושר מחצית למן
הכושר עשירית ועד הכושר רבע למן

למטה מעשירית הכושה

כמותר או כנדרש מטען של ק"ג לכל הגראמים מספר אותו
מאכסימאלי. במטען

מאכסימאלי. במטען המותר או הנדרש המשקל מחצית
ממה מטען של קילוגראם לכל הגראמים במספר פישניים

מאכסימאלי. במטען מותר או שנדרש
חמישית אחת מן המשקל הנדרש או המותר במטען מאכסי

מאלי.

י . י גי נספח
ראשון שניטור טור

של מאכסימאלי נקוב ערר
קנהמידה או לוחמספרים

מדורגים.

טעותחסר או ושיעוריטעותיתר הררוש הרגישות שיעור
המותרים עם אימותריוק, אימתדיוק מחדש או ביקורת
של מכונותשקילה שלהן קנהמידה או לוחמספרים 

מדורנים.

ק"ג 100 על עולה שאינו

עולה. על 100 ק"ג, אך אינו עולה על 200 ק"ג
. ק"ג. 2,000 על עולה אינו אך ק"ג, 200 על עולה

. ק"ג. 5,000 על עולה אינו אך ק"ג, 2,000 על עולה

אמותדיוק עם המותרת טעות, ואותר. הנדרשת רגישות אותה
בערך נקוב  מאכסימאלי  של קנהמידה או לוחממפרים

מדורגים.
גראם. 100

אימות עם המותרת טעות, ואותה הנדרשת, רגישות אותה
לוחמספרים מדורגים.דיוק בחצי העדן הנקוב המאכסימאלי. של קנהמידה או

אחד. קילוגראם

. ד' נספח
ראשון שניטור טור

מותרת.מסחר. וטעות נדרשת רגישות

טובות. באבנים מסחר .1
טובות. מתכות או תכשיטים בסמ,ים, קמעוני מסחר .2
שוקולדה, קקאו, קפה, תה, בטבק, קמעוני מסחר .3
בשר רזה' בשרחזיר גבינה, מרגרינה, חמאה,

נקניקים. או שמן חזיר
המצרכים מן שאינו מצרך בכל קמעוני מסחר .4

לעיל. הנקובים

10 מיליגראמים במטען ל 5 גראמים.
גראם. 100 של במטען מיליגראם 100

גראם. 200 של במטען גראמים 2

10 גראמים במטען של קילוגראם אחד.
ה' נספח

ראשון שניטור שלישיטור טור

וכושר טיפוס
דמים המשתלמים על
מכונת של ועמדתה
שקילה למבחן.

העשויים דמים
אימות על להשתלם
וטביעתה דיוקה

או אימוהידיוקה מחדש
מכונתשקילה. של

מאזנייד של רוכלים, שכשרם אינו.עולה על 5 קילוגראמים. (
 שכשרן מכונותשקילה, טיפוסי שאר כל

) ק"ג 50 על עולה אינו
) . ק"ג 500 על עולה אינו אך ק"ג, 50 על עולה
עולה על 500 קילוגראם, אך אינו עולה על 1,000 ק"ג (
) ק"ג 1,000 על עולה

מיל100 מיל 50

400 מיל
1,000 מיל
2,000 מיל

2,000 מיל ועוד 500
ק"ג, 1,000 לכל מיל

של מהם, חלק או
1,000 על נוסף כושר

הראשונים הק"ג

מיל 200
מיל 500

1,000מיל
250 ועוד מיל 1,000,

ק"ג, 1,000 לכל מיל
כושר של מהם, חלק או
הק''ג 1,000 על נוסף

הראשונים.

.1947 במארס, 14
קאנינגהאם ג. א.

עליון. נציב


