
 מועדי שעון קיץ

 6182ועד  8491משנת 
 

 ל- 
)להזיז 

שעה 
  -ל  קדימה

)להזיז 
שעה 

 אחורה(

מספר 
 ימים

נקבע על 
 ידי

  יום 065 80.04.02 כ"ח בתשרי תש"ט 84.5.02 י"א באייר תש"ח
  יום 020 80.04.03 ח' בחשון תש"י 84.0.03 א' באייר תש"ט
  יום 058 80.2.54 י"ח באלול תש"י 80.8.54 י"ג בניסן תש"י

כ"ג באדר ב' 
 תשי"א

  יום 028 83.3.50 כ"ח באלול תשי"א 80.8.50

  יום 060 85.3.58 א' בתשרי תשי"ג 03.0.58 כ"ד בניסן תשי"ב
  יום 006 08.3.58 ג' בתשרי תשי"ד 00.0.58 כ"ו בניסן תשי"ג

  יום 30 00.3.50 י"ג באלול תשי"ד 08.6.50 י"א בסיון תשי"ד
  יום 30 04.3.55 כ"ג באלול תשט"ו 00.6.55 ון תשט"וכ"א בסי

  יום 003 83.3.56 כ"ד בתשרי תשי"ז 8.6.56 כ"ג בסיון תשט"ז
  יום 005 80.3.55 כ"ה באלול תשי"ז 85.0.55 כ"ו בסיון תשי"ז

  יום 32 08.04.50 כ"ו בתשרי תשל"ה 6.5.50 י"ז בתמוז תשל"ד
  יום 088 84.2.55 של"הכ"ד באלול ת 03.0.55 ט' באייר תשל"ה
  יום 08 08.3.24 ד' בתשרי תשמ"א  8.2.24 כ"א באב תש"מ

  יום 008 85.2.20 כ"ח באב תשמ"ד 5.5.20 ד' באייר תשמ"ד
  יום 004 80.2.25 ט"ו באלול תשמ"ה 08.5.25 כ"ג בניסן תשמ"ה

  יום 008 6.3.26 ג' באלול תשמ"ו 05.5.26 ט' באייר תשמ"ו
  יום 050 08.3.25 י"ח באלול תשמ"ז 00.0.25 "זט"ז בניסן תשמ

  יום 005 8.3.22 כ"א באלול תשמ"ח 3.0.22 כ"ב ניסן תשמ"ח
  יום 086 8.3.23 ב' באלול תשמ"ט 83.0.23 כ"ד בניסן תשמ"ט

  יום 050 85.2.34 ד' באלול תש"ן 80.8.34 כ"ז באדר תש"ן
  יום 060 80.2.30 כ"א באלול תשנ"א 88.8.30 ט' בניסן תשנ"א

  יום 060 5.3.38 ז' באלול תשנ"ב 82.8.38 כ"ג באדר תשנ"ב
  יום 056 5.3.38 י"ט באלול תשנ"ג 8.0.38 י"א בניסן תשנ"ג

  יום 003 82.2.30 כ"א באלול תשנ"ד 0.0.30 כ' בניסן תשנ"ד
כ"ח באדרב' 

 תשנ"ה 
  יום 056 8.3.35 ח' באלול תשנ"ה 80.8.35

 00.8.36 כ"ג באדר תשנ"ו
 

 05.3.36 ב' בתשרי תשנ"ז
 

חיים  יום 025
 רמון

 84.8.35 י"א באדר ב' תשנ"ז
 

 08.3.35 י"ז בתשרי תשנ"ח
 

אליהו  יום 055
 סויסה

 03.8.32 כ"א באדר תשנ"ח
 

 5.3.32 ט"ו באלול תשנ"ח
 

אליהו  יום 054
 סויסה
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 ל- 
)להזיז 

שעה 
  -ל  קדימה

)להזיז 
שעה 

 אחורה(

מספר 
 ימים

נקבע על 
 ידי

 8.0.33 ט"ז בניסן תשנ"ט
 

 8.3.33 כ"ב באלול תשנ"ט
 

אליהו  יום 050
 סויסה

 00.0.8444 ט' בניסן תש"ס
 

 6.04.8444 ז' בתשרי תשס"א
 

 חוק יום 055

 3.0.8440 ט"ז בניסן תשס"א
 

 80.3.8440 ז' בתשרי תשס"ב
 

 חוק יום 065

 83.8.8448 ט"ז בניסן תשס"ב
 

 5.04.8448 א' בחשון תשס"ג
 

 חוק יום 030

 
כ"ד באדר ב' 

 תשס"ג

 
82.8.8448 

 

 
 ז' בתשרי תשס"ד

 
8.04.8448 

 

 חוק יום 022

 5.0.8440 ט"ז בניסן תשס"ד
 

 חוק יום 062 88.3.8440 ז' בתשרי תשס"ה

 53.3.2חוק קביעת הזמן התקבל בכנסת ביום שלישי, כ' באדר א' תשס"ה 
 ,..:5.פריל שעה בא 5-יום שישי האחרון שלפני ה –התחלה 
 3..:5.יום ראשון האחרון שלפני י' בתשרי שעה   –סיום 

 

ל- 
להזיז שעה 

 קדימה
ל- 

להזיז שעה 
 אחורה

מספר  
 ימים

נקבע ע"י 
 מי

כ"א אדר ב' 
 תשס"ה

 חוק 030 3.04.8445 ו' תשרי תשס"ו 0.0.8445

 חוק 020 0.04.8446 ט' תשרי תשס"ז 80.8.8446 ב' ניסן תשס"ו
 חוק 054 06.3.8445 ד' תשרי תשס"ח 84.8.8445 יסן תשס"זי"א נ

כ"א אדר ב' 
 תשס"ח

 חוק 030 5.04.8442 ו' תשרי תשס"ט 82.8.8442

 חוק 020 85.3.8443 ט' תשרי תש"ע 85.8.8443 ב' ניסן תשס"ט
 חוק 054 08.3.8404 ד' תשרי תשע"א 86.8.8404 י"א ניסן תש"ע

כ"ו אדר ב' 
 תשע"א

 חוק 025 8.04.8400 שרי תשע"בד' ת 0.0.8400

 חוק 055 88.3.8408 ז' תשרי תשע"ג 84.8.8408 ז' ניסן תשע"ב

 5.05נובמבר  –תיקון לחוק קביעת הזמן 
 ..:5.יום שישי האחרון בחודש מרץ בשעה  –התחלה 

 ..:5.בשעה  ראשון האחרון שלפני י' בתשרייום   –סיום     
 .5.0יולי  –תיקון לחוק קביעת הזמן 

 ..:5.האחרון בחודש מרץ בשעה יום שישי  –התחלה 
 ..:5.בחודש אוקטובר בשעה יום ראשון האחרון   –סיום    
 

 חוק 808 85.04.8408  תשע"ד חשון' כג 83.8.8408 י"ח ניסן  תשע"ג
 חוק 808 86.04.8400 תשע"ה חשון' ב 82.8.8400 כ"ו אדר ב' תשע"ד

 חוק 808 85.04.8405 תשע"ו חשון' יב 85.8.8405 תשע"ה' ניסן ז
 חוק 803 84.04.8406 ' תשרי תשע"זכח 85.8.8406 ט"ו אדר ב' תשע"ו
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