
  מועדי שעון קיץ
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   יום165 31.10.48  ט"ח בתשרי תש"כ 20.5.48 ח"א באייר תש"י

   יום184 31.10.49 י"בחשון תש' ח 30.4.49 ט"באייר תש' א

   יום153 31.8.50 י"ח באלול תש"י 31.3.50 י"ג בניסן תש"י

   יום182 29.9.51 א"ח באלול תשי"כ 31.3.51 א"תשי' ג באדר ב"כ

   יום161 27.9.52 ג"בתשרי תשי' א 19.4.52 ב"ד בניסן תשי"כ

   יום146 12.9.53 ד"בתשרי תשי' ג 11.4.53 ג"ו בניסן תשי"כ

   יום91 11.9.54 ד"ג באלול תשי"י 12.6.54 ד"א בסיון תשי"י

   יום91 10.9.55 ו"ג באלול תשט"כ 11.6.55 ו"ון תשטא בסי"כ

   יום119 29.9.56 ז"ד בתשרי תשי"כ 2.6.56 ז"ג בסיון תשט"כ

   יום147 21.9.57 ז"ה באלול תשי"כ 27.4.57 ז"ו בסיון תשי"כ

   יום98 12.10.74 ה"ו בתשרי תשל"כ 6.7.74 ד"ז בתמוז תשל"י

   יום133 30.8.75 ה"שלד באלול ת"כ 19.4.75 ה"באייר תשל' ט

   יום42 13.9.80 א "בתשרי תשמ' ד 2.8.80 מ"א באב תש"כ

   יום112 25.8.84 ד"ח באב תשמ"כ 5.5.84 ד"באייר תשמ' ד

   יום110 31.8.85 ה"ו באלול תשמ"ט 13.5.85 ה"ג בניסן תשמ"כ

   יום112 6.9.86 ו"באלול תשמ' ג 17.5.86 ו"באייר תשמ' ט

   יום151 12.9.87 ז"ח באלול תשמ"י 14.4.87 ז"ז בניסן תשמ"ט

   יום147 3.9.88 ח"א באלול תשמ"כ 9.4.88 ח"ב ניסן תשמ"כ

   יום126 2.9.89 ט"באלול תשמ' ב 29.4.89 ט"ד בניסן תשמ"כ

   יום154 25.8.90 ן"באלול תש' ד 24.3.90 ן"ז באדר תש"כ

   יום161 31.8.91 א"א באלול תשנ"כ 23.3.91 א"בניסן תשנ' ט

   יום161 5.9.92 ב"באלול תשנ' ז 28.3.92 ב"ג באדר תשנ"כ

   יום156 5.9.93 ג"ט באלול תשנ"י 2.4.93 ג"א בניסן תשנ"י

   יום149 28.8.94 ד"א באלול תשנ"כ 1.4.94 ד"בניסן תשנ' כ

   יום156 3.9.95 ה"באלול תשנ' ח 31.3.95 ה "תשנ' ח באדרב"כ

  14.3.96 ו"ג באדר תשנ"כ

 חמישי

  15.9.96 ז"בתשרי תשנ' ב

 ראשון 

 חיים רמון  יום185

אליהו   יום177  13.9.97 ח"ז בתשרי תשנ"י  20.3.97 ז"תשנ' א באדר ב"י



        2222
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 סויסה מוצאי שבת חמישי

  19.3.98 ח"א באדר תשנ"כ

 חמישי

  5.9.98 ח"ו באלול תשנ"ט

 מוצאי שבת

אליהו   יום170

 סויסה

  2.4.99 ט"ז בניסן תשנ"ט

 חמישי

  3.9.99 ט"ב באלול תשנ"כ

 חמישי

אליהו   יום154

 סויסה

14.4.200 ס"בניסן תש' ט

0  

 חמישי

  6.10.2000  א"בתשרי תשס' ז

 חמישי

 חוק  יום175

  9.4.2001 א"ז בניסן תשס"ט

 שני

  24.9.2001 ב"בתשרי תשס' ז

 שני

 חוק  יום167

29.3.200 ב"ז בניסן תשס"ט

2  

 חמישי

  7.10.2002 ג"בחשון תשס' א

 שני

 חוק  יום191

  

 ג"תשס' ד באדר ב"כ

  

28.3.200

3  

 שישי

  

 ד"בתשרי תשס' ז

  

3.10.2003  

 שישי

 חוק  יום188

  7.4.2004 ד"ז בניסן תשס"ט

 רביעי

  22.9.2004 ה"בתשרי תשס' ז

 רביעי

 חוק  יום168

        
  2.3.05ה "תשס' באדר א' כ, חוק קביעת הזמ� התקבל בכנסת ביו� שלישי

  ,02:00 באפריל שעה 2  שלפני ה יו� שישי האחרו�–התחלה 
  ,02:00בתשרי שעה '   יו� ראשו� האחרו� שלפני י–סיו� 

  

  1.4.2005 ה"תשס' א אדר ב"כ

 שישי

  9.10.2005 ו"תשרי תשס' ו

 ראשון

 חוק 191

31.3.200 ו"ניסן תשס' ב

6 

 חוק 184 1.10.2006 ז"תשרי תשס' ט

30.3.200 ז"א ניסן תשס"י

7 

 חוק 170 16.9.2007 ח"תשרי תשס' ד

28.3.200 ח"תשס' א אדר ב"כ

8 

 חוק 191 5.10.2008 ט"תשרי תשס' ו

27.3.200 ט"ניסן תשס' ב

9 

 חוק 184 27.9.2009 ע"תשרי תש' ט

26.3.201 ע"א ניסן תש"י

0 

 חוק 170 12.9.2010 א"תשרי תשע' ד

 חוק 185 2.10.2011 ב"תשרי תשע' ד 1.4.2011 א"תשע' ו אדר ב"כ

30.3.201  ב"ניסן תשע' ז

2  

  חוק  177  23.9.2012  ג"תשרי תשע' ז

29.3.201  ג"ח ניסן  תשע"י

3  

  חוק  163  8.9.2013  ד "תשרי תשע' ד

28.3.201  ד"תשע' ו אדר ב"כ

4  

  חוק  184  28.9.2014  ה"תשרי תשע' ד

27.3.201  ה"ניסן תשע' ז

5  

  חוק  177  20.9.2015  ו"תשרי תשע' ז

25.3.201  ו"תשע' ו אדר ב"ט

6  

  חוק  168  9.10.2016  ז"שעתשרי ת' ז

  


