
 רשומות

 הצעות חוק
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 עמוד
 הצעת חוק קביעת הזמן(הוראת שעה), התשנ־ז-ד99ו 58ו



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק קביעת הזמן(הוראת שעה), התשנ״ז-ד199

 ו. בהוק זה-
(להלן - חוק קביעת  ״זמן יקום מתואם״ - כמשמעותו בחוק קביעת הזמן, התשנ״ב־1992י

 הזמן).

 2. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, בשנת התשנ׳׳ז
 המועדים להקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם

 בשלוש שעות, יהיו -

 מועד התחלה - במוצאי שבת, אור ליום י״ד באדר ב׳ התשנ״ז (22 במרס 1997),
 בשעה 24.00;

 מועד סיום - במוצאי שבת, אור ליום י״ב באלול התשנ״ז (13 בספטמבר 1997),
 בשעה 24.00.

 הגדרות

 הוראת שעה
 לשבת התשנ־ז

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בחוק המוצע. משמעות התיקון היא ששעון הקיץ יהיה
 תקף במשך 75 ו ימים.

 הצורך בקיצור תקופת שעון הקיץ נובע בעיקר
 מאלה:

 (ו) זמן הזריחה, בתחילת התקופה שנקבעה לפי
 הצו הקיים ובסופה, לפי שעון קיץ, הוא מאוחר:
 שעה 6:51• בתחילת התקופה ו־06:43 בסופה:
 הדבר מקשה מאוד בעיקר על תלמידים וחיילים
 הצריבים לקום ולצאת ללימודים או למקום

 שירותם בשעות החשיבה;
 (2) שעת זריחה מאוחרת עלולה למנוע מעובדים
 דתיים רבים להגיע לעבודתם במועד, משום

 ששעת סיום תפילת השחרית מתאחרת;
 (3) סיום שעון קיץ לאחר יום הכיפורים יקשה על

 העיבור הגדול הצם ביום זה;
 (4) הנהגת שעון הקיץ לפי הצו הקיים בבל חודש
 אלול תפגע בעיבור גדול של אומרי הסליחות,

 המתחיל באמירת הסליחות לאחר חצות.
 העורך לעגן את השינוי המוצע בחקיקה ראשית
 נובע מכך שמיום החלטת הממשלה (ט־ז בשבט התשנ־ז
 (24 בינואר 1997)) לשנות את המועדים לתחילת שעון
 הקיץ ולסיומו עד למועד המוצע להתחלת שעון הקיץ,

 נותרו פחות מששה חודשים.

 חוק קביעת הזמן, התשב״ב-1992 (להלן - החוק),
 המפרט את ההוראות לענין הנהגת שעון הקיץ בישראל,

 קובע בסעיף 3 כלהלן:

 ״הקדמת הזמן בישראל
 3. (א) במשך 150 ימים לפחות בבל שנה, במועדים
 שיקבע שר הפנים בתיאום עם ועדת הפנים ואיכות
 הסביבה של הכנסת (להלן - הועדה), יוקדם הזמן
 בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום

 מתואם בשלוש שעות.
 (ב) המועדים שיקבע שר הפנים, כאמור בסעיף
 קטן (א), ייקבעו מדי פעם בפעם לתקופה של לפחות
 שלוש שנים מראש: השר, בתיאום עם הועדה, רשאי
 לשנות מועדים אלה, ובלבד שהשינוי ייעשה לפחות

 ששה חודשים מראש.״
 בהסתמך על הוראות חוק אלה קבע שר הפנים בצו
 קביעת הזמן, התשנ״ו-1996(להלן - הצו), את המועדים
 לתחילתו ולסיומו של שעון הקיץ לשבים התשנ״ו,

 התשנ״ז והתשנ־׳ח (ק״ת התשנ״ו, עמ׳ 438).
 לשנת התשנ״ז נקבע בצו בי מועד תחילת שעון
 הקיץ יהיה ביום הי, ד׳ באדר ב׳ התשנ״ז(13 במרס 997ו)
 ומועד הסיום יהיה במוצאי שבת, י״ז בתשרי התשנ־ח

 (18 באוקטובר 997 ו).
 מוצע לקבוע כי בשנת התשנ״ז יידחה מועד
 תחילתו של שעון הקיץ ויוקדם מועד סיומו, כמפורט

 ס״ה התשנ״ב, עמי 137.
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