
 
 

 
 
 

 .6102 חודש אוקטובר   –  ימי פגרה בעולם

 יום  תאריך
 שם  המדינה בשבוע

 0קוריאה, פרגוואי, סין, ניגריה, ישראל, גרמניה שני 103.01.30.

 0סין, ישראל שלישי 103.01.30.

 0פורטוגל, סין, הונדורס רביעי 103.01.30.

 0סין, מצרים, טורקמניסטאן, הונדורס חמישי 003.01.30.

 0סין, הונדורס שישי 103.01.30.

, ילה'צ, י'פיג, פורטו ריקו, יפן, טאיואן, בהאמס, ב"ארה, ארגנטינה, אורוגואי שני 3.03.01.30
 0קנדה, קובה

 0מקדוניה, ישראל  שלישי 3303.01.30

 0ספרד, ישראל, וונצואלה, ברזיל רביעי 3103.01.30

 0מולדובה, טנזניה, גאורגיה, אוקראינה שישי 3103.01.30

 0קוסטה ריקה, קולומביה, ישראל, האיטי, מייקה'ג שני 3103.01.30

 0זמביה שלישי 3103.01.30

 0אלבניה רביעי 3103.01.30

 0קניה חמישי 1.03.01.30

 0תאילנד, ניו זילנד, מקדוניה, ישראל, זמביה שני 1103.01.30

 0אוסטריה רביעי 1003.01.30

 0טורקמניסטאן חמישי 1103.01.30

 0קפריסין, כיה'צ, יון, טורקמניסטאן שישי 1103.01.30

 0ילה'צ, פיליפינים, סלובניה, הונגריה, אירלנד שני 1303.01.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 מטבע חוץ:  הנושא 



 

 
 

 .6102 חודש נובמבר    –  ימי פגרה בעולם

 יום  תאריך
 שם  המדינה בשבוע

 שלישי 303301.30.
, חוף השנהב, הונגריה, האיטי, בלגיה, אנדורה, איי סיישל, איטליה, אוסטריה

, פורטוגל, פולין, ספרד, סלובקיה, סלובניה, ליכטנשטיין, ליטואניה, לוקסמבורג
 0קרואטיה, ילה'צ, פרו, פיליפינים

 0מקסיקו, מאורציוס, האיטי, ברזיל, בוליביה, אקוודור, אל סלבדור, אורוגואי רביעי 103301.30.

 0פנמה, יפן, אקוודור חמישי 103301.30.

 0רוסיה, פנמה, אקוודור שישי 103301.30.

 0קירגיסטאן, קולומביה, יקיסטאן'טג, וונצואלה, בלרוס שני 103301.30.

 0פורטו ריקו שלישי 103301.30.

 0אן'אזרבייג רביעי 103301.30.

 0פנמה חמישי 3.03301.30

 0קנדה, פורטו ריקו, פולין, סרביה, ברמודה, בלגיה, ב"ארה שישי 3303301.30

 0קולומביה, איי קיימן שני 3103301.30

 0חוף השנהב, ברזיל שלישי 3103301.30

 0יקיסטאן'טג רביעי 3003301.30

 0כיה'צ, פרו, סלובקיה חמישי 3103301.30

 0פרו, מרוקו, לטביה, האיטי שישי 3103301.30

 0מקסיקו שני 1303301.30

 0לבנון שלישי 1103301.30

 0יפן, גאורגיה רביעי 1103301.30

 0פורטו ריקו, ב"ארה חמישי 1103301.30

 0פנמה, ארגנטינה, אלבניה שני 1103301.30

 0אלבניה שלישי 1103301.30

 0רומניה, פיליפינים, ברבדוס רביעי 1.03301.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 מטבע חוץ : הנושא 



 

 
 

 .6102 חודש דצמבר    –  ימי פגרה בעולם

 יום  תאריך
 שם  המדינה בשבוע

 0רומניה, קזחסטאן, פורטוגל חמישי 303101.30.

 0גאנה שישי 103101.30.

 0תאילנד שני 103101.30.

 0פינלנד, ספרד, אקוודור שלישי 003101.30.

 חמישי 103101.30.
, ארגנטינה,אנדורה, אלבניה, איי סיישל, איטליה, אוסטריה, אוזבקיסטאן
, ילה'צ, פרו, פרגוואי, פנמה, פורטוגל, ספרד, מקדוניה, מלטה, ליכטנשטיין

 0קולומביה
 0טנזניה, ארגנטינה שישי 103101.30.

 0תאילנד, קניה, מקסיקו, טורקמניסטאן, וונצואלה שני 3103101.30

 0נפאל, מלטה שלישי 3103101.30

 0קזחסטאן, דרום אפריקה שישי 3003101.30

 0קזחסטאן שני 3103101.30

 0זימבבוואי חמישי 1103101.30

 0יפן שישי 1103101.30

 שני 1003101.30

, אייל אוף מאן, איי קיימן, איי סיישל, איי התעלה, איטליה, אוסטרליה, אוסטריה
, ב"ארה, אסטוניה, אנדורה, אנגליה, אלבניה, אירלנד, איסלנד, אינדונזיה

, גאנה, מייקה'ג, ברמודה, ברבדוס, בלגיה, בוליביה, בולגריה, בוטצואנה, בהאמס
, הונגריה, הונג קונג, הולנד, דרום אפריקה, דנמרק, גרמניה, גרינלנד, גיברלטר
, לוקסמבורג, יון, טרינידד, טנזניה, חוף השנהב, זמביה, זימבבוואי, הונדורס

, ניו זילנד, ניגריה, נורווגיה, מלטה, מלזיה, מונקו, ליכטנשטיין, ליטואניה, לטביה
, פינלנד, י'פיג, פורטו ריקו  ,פולין, סרילנקה, סלובקיה, סלובניה, סינגפור, נמיביה

, קרואטיה, קפריסין, קניה, קנדה, קמרון, צרפת, כיה'צ, אנל איילנד'צ, פנמה
 .  EURמטבע, שוויץ, שבדיה, רומניה

 שלישי 1103101.30
, בוטצואנה, אנגליה, אירלנד, אייל אוף מאן, איי קיימן, איי התעלה, אוסטרליה

, טרינידד, זימבבוואי, הונג קונג, רלטרגיב, גאנה, מייקה'ג, ברמודה, ברבדוס
 0קנדה, אנל איילנד'צ, י'פיג, ניו זילנד, ניגריה

 0אירלנד רביעי 1103101.30

 0קולומביה, פרגוואי, פיליפינים, נפאל, אקוודור שישי 1.03101.30
 
 
 


