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הודעת המשקלות והמידות )אגרות(, התשפ"ג-2022

בהתאם לתקנה 116א לתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-11963 )להלן - התקנות 
העיקריות(, אני מודיעה לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2022 ספטמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 מרס 2022, נוסח תקנות 112 עד 116 לתקנות העיקריות הוא מיום ו' בתשרי התשפ"ג

)1 באוקטובר 2022(, כמפורט להלן:

כמפורט "אגרות מידות אורך אורך  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד    .112
בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם האגרה בשקלים 
של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור  חדשים 

מידת האורך כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב במטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידות אורך, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

3080370עד 2 

80150740למעלה מ–2 עד 5

למעלה מ–5, לכל 2 
 נוספים או חלק

מהם תוספת של 

3080370

כמפורט אגרות מידות קיבול קיבול  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  113. בעד 
בשיעור  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
הקיבול  מידות  של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב 

כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בליטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידת קיבול, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

1803701,830עד 20

7401,4607,320למעלה מ–20 עד 200

 למעלה מ–200
עד 1,000

1,8303,67018,300

למעלה מ–1,000, לכל 
1,000 נוספים או חלק 

מהם, תוספת של

9101,8309,150

עדכון סכומים

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1044; התשמ"ז, עמ' 1188; התשפ"א, עמ' 3264.  1
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 אגרות משאבות
ומדי תדלוק

תדלוק  ומדי  משאבות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד   .114
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד משאבות 

או מדי תדלוק כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
 סוג המשאבה או

מד התדלוק

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
משאבות ומדי תדלוק, 

בהתאם לסעיף 5)5( 
לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

משאבות בתחנות 
תדלוק

3206603,300

3206603,300משאבות תערובת

9901,9809,880מכליות תדלוק

3206603,300מדים דירתיים

 מדים במסופי
"פי גלילות"

9901,9809,880

כמפורט אגרות משקולות משקולות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  115. בעד 
בשקלים  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד המשקולות כמפורט 

בטור א', לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
 משקולות, בהתאם
לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד 

 התאמה, בהתאם
לסעיף 7)5( לפקודה

103010עד 5 ק"ג

8015080למעלה מ–5 עד 20

9101,830180למעלה מ–20 עד 50

למעלה מ–50, לכל 50 
נוספים או חלק מהם 

תוספת של

45091090

אגרות מכונות 
שקילה

שקילה  מכונות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד  )א(   .116
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
כמפורט  השקילה  מכונות  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור 

בטור א', הכול לפי  העניין:
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טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות בעד כיול 

וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד המצאת 

תקן משני של מכונות שקילה, 
בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד בדיקת 
דגם, בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

אחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץ

901801801803703709101,8301,830עד 50 

 מעל 50
עד 100

2705505505501,1001,1002,7505,4905,490

 מעל 100
עד 1,000

8301,6401,6401,6403,3003,3008,23016,46016,460

 מעל 1,000
עד 10,000

8601,7001,7001,7003,4203,4208,23016,87016,870

כל 10,000 
נוספים או 
חלק מהם 

4308608608601,7001,7004,2708,5308,530

)ב( אם במכונת השקילה נמצאים 2 משטחים או 2 ראשים - האגרה תהיה כפולה.

)ג( אם בוצע הכיול, כיול שנית, מבחן או דגם במקום העסק על פי בקשה בכתב 
והוצאות  רכב,  בתוספות   5 פי  האגרה  תהיה  העניין,  לפי  הכול  הממונה,  ובהסכמת 

תקורה; האגרה תהיה רגילה במקרה שאין אפשרות להפריד את מכשיר השקילה."

כ' בחשוון התשפ"ג )14 בנובמבר 2022(   
)חמ 3-967-ת2(   

י א יב רב ב ה  נ ר ו א                              
                                                                                              שרת הכלכלה והתעשייה
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