סאני | ספסימן

*סאני+סאנסט®
}ח ָד ׁש{2021 
↙ ָ
≈100%טרי»+ממכר«
הפונטיהקומפני
 45°מעלות לכיוון ה–
↖חד↔ומעוגל¶.

הפונטיה

סאני | ספסימן

סאני

א ַ
א ָא א ּבב ּגג ּדדּהה ּוו ו ֹ ּזז ּחטט ּיי ּךךּככּלל ּםממ ּ
שש ׂש ׁש ּ ׂש ּש ּתת
ממןננ ּסס ּעףף ּפפ ּפפ ּץצצ ּקק ּרר ּ ׁ
0123456789
№ 0123456789½¼¾ ¿? ¡ ! … ; : , . ⁄
❶❷❸❹❺❻❼❽❾123456789
·•* ‹›«»‘ ’ “ ” ‚_—–-—–-【】 []{}()\/#־
¶‰%∅^+~≈±≥≤><≠=÷×−+¥£₪€$¤¢
✓✔✕ ✖☐☒| ° ®©◊↕↔↖←↙↓↘→↗↑
 
❀  ☁☎☐☒♡♥⚡✨

הפונטיה

סאני | ספסימן

סאנסט

א ַ
א ָא א ּבב ּגג ּדדּהה ּוו ו ֹ ּזז ּחטט ּיי ּךךּככּלל ּםממ ּ
שש ׂש ׁש ּ ׂש ּש ּתת
ממןננ ּסס ּעףף ּפפ ּפפ ּץצצ ּקק ּרר ּ ׁ
0123456789
№ 0123456789½¼¾ ¿? ¡ ! … ; : , . ⁄
❶❷❸❹❺❻❼❽❾123456789
·•* ‹›«»‘ ’ “ ” ‚_—–-—–-【】 []{}()\/#־
¶‰%∅^+~≈±≥≤><≠=÷×−+¥£₪€$¤¢
✓✔✕ ✖☐☒| ° ®©◊↕↔↖←↙↓↘→↗↑
 
❀  ☁☎☐☒♡♥⚡✨

הפונטיה

סאני | ספסימן

הפונטיה

סאני | ספסימן

הפונטיה

סאנסט 120 ,נק'

】שעת אפס【
שעון קיץ כל השנה!
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סאני 60 ,נק'

בנג'מין פרנקלין שהיה שגריר
ארה"ב בצרפת והציע ב1784-
לצרפתים לקום עם הזריחה וללכת
לישון מוקדם ובכך לחסוך כ29-
מיליון ק"ג של שעווה לייצור נרות.

הפונטיה

סאני | ספסימן

הפונטיה

סאנסט וסאני 590 ,נק'

רך
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סאני 15 ,נק'

הפונטיה

❶ מדינת ישראל ממוקמת בסביבות קו רוחב  ,32°מצפון לחוג
הסרטן ,אך עדיין קרוב יחסית לקו המשווה .מספר שעות האור בישראל
הוא כ 10-בשיא החורף ,ומעט יותר מ 14-בשיא הקיץ .ישראל שוכנת
בחלק המזרחי של אזור הזמן שלה ,ולפיכך ,שעת זריחת השמש
מוקדמת ממילא ,אפילו בחורף ,ובשיא הקיץ זורחת השמש מעט אחרי
השעה  04:30על פי שעון החורף ❷ .הפעלת שעון קיץ לתקופה
ממושכת מאזנת את המצב הזה ,ומקרבת את שעות הפעילות לשעות
 3כ 4.6 -מיליון משתתפים מכל המדינות החברות
השיבו לסקר )מדובר בכאחוז מכלל  450מיליון אזרחי
האיחוד ,למעט בריטניה שצפויה לפרוש מהאיחוד
במהלך השנה הקרובה(.
 4למעלה מ80% -מהמשתתפים בסקר הביעו
תמיכה בביטול שעון החורף .ב 2013 -מינה שר הפנים
דאז ,גדעון סע ר ,את שמואל אבואב ,כיום מנכ"ל
משרד החינוך ,לעמוד בראש ועדה חדשה שתבחן את
הארכת שעון הקיץ" .נוצר הרושם הכוזב שלפיו קיצור
השעון הוא אינטרס דת י ,בעוד הארכתו היא אינטרס
חילוני" כתבה הוועדה בדו"ח המסכם את עבודתה.
,
"אך לא כך הם פני הדברים ,והנושא בעיקרו אינו דתי
אלא אזרחי  ".הוועדה אמדה את התועלת הכלכלית של

שעון הקיץ ,כפי שהונהג אז ,בסכום של  300מיליון
שקל בשנה .אבואב אומר כיום כי גם אם מתעלמים
מהתרומה של שעון הקיץ לחיסכון באנרגיה,
לבטיחות בדרכים או לבריאות הציבו ר ,אין עוררין על
כך שתוספת שעת אור לפנות ערב תורמת לאיכות
החיים.
אם האיחוד האירופי ינהיג שעון קיץ במשך כל השנה,
יהיה מקום לשקול מחדש את המצב גם בישראל ,גם
במטרה לשמר את ההתאמה בין ישראל למדינות
אירופה .אחד הנימוקים הבולטים של ועדת אבואב
להארכת שעון הקיץ היה החשיבות בסינכרון של
מועדי המעבר בין ישראל לאירופה.
 5רבים מאנשי הכלכלה שהופיעו בפני הוועדה
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אוראנוס שגיא אלנקוה

סאנסט )מנוקד( 72 ,נק'
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