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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק קביעת הזמן )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 1, במקום סעיף 3 יבוא:1 החלפת סעיף 3

"הקדמת הזמן 
בישראל

ראשון 3  יום  שלפני  שישי  שמיום  בתקופה  שנה,  בכל  )א( 
02:00, עד יום ראשון הראשון  האחרון בחודש מרס בשעה 
שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל 
בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש 

שעות  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, חל יום ראשון הראשון  )ב( 
שלאחר יום 1 באוקטובר, במהלך ראש השנה, תוארך התקופה 
האמורה בסעיף קטן )א( עד יום שני הראשון שלאחר יום 1 

באוקטובר בשעה 2:00 "

חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 )להלן - החוק(,  סעיף 1 
קובע, בסעיף 3 שבו, לאמור:  

"הקדמת הזמן בישראל

3  בכל שנה, בין יום שישי האחרון שלפני יום 2 באפריל 
בשעה 02:00, לבין יום ראשון האחרון שלפני יום י' בתשרי, 
בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך 

שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות " 

מוצע לקבוע כי התקופה להחלת "שעון הקיץ" לפי 
הסעיף האמור תהיה, בכל שנה, מיום שישי שלפני יום 
ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון 

הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00 

הראשון  ראשון  יום  שחל  ככל  כי  לקבוע  מוצע  כן 
תוארך  השנה,  ראש  במהלך  באוקטובר   1 יום  שלאחר 
התקופה האמורה בסעיף קטן )א( עד ליום שני הראשון 

שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 2:00  הוראה זו באה למנוע 
החלפת שעון הקיץ לשעון חורף, במוצאי שבת החל באמצע 
ימי ראש השנה  יצוין כי הדבר עשוי לקרות אך ורק לגבי 
ראש השנה ואינו עשוי לקרות לגבי שאר החגים החלים 

בחודש תשרי 

התיקון המוצע מעגן את המלצות הוועדה המקצועית 
לבחינת ההסדרים והזמנים הראויים להפעלת שעון קיץ 
בישראל, שמינה שר הפנים בחודש פברואר 2011, בראשותו 
של מר דוב קהת, לשעבר המנהל הכללי של משרד הפנים 
ובהשתתפות נציגים מהאקדמיה, נציגי תעשיינים, נציגי 

עובדים, נציגי ציבור ונציגי משרדי הממשלה השונים 

לפי המלצות הוועדה כאמור, תוארך תקופת שעון 
בשנה,  ימים  ל–193  המוצע,  התיקון  באמצעות  הקיץ, 
בממוצע, לעומת 182 ימים בממוצע על פי החוק, כנוסחו 
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