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 .ל ובארץ"יחולו ימי פגרה בחו 7538ספטמבר , אוגוסט, במהלך החודשים יולי

 .מצורפת בזו רשימת המועדים

 .אי לכך לא ניתן לבצע העברה או תשלום למדינה שבפגרה, הפגרה אינם נחשבים ימי ערךימי 

 .ניתן לבצע העברות במטבע אירו גם במקרה של פגרה במדינה, למדינות בהן מטבע האירו הוא הילך חוקי

 
 .7102חודש יולי  –ימי פגרה בעולם 

 תאריך
 יום 

 בשבוע
 שם המדינה

 .קנדה, קולומביה, זמביה, וונצואלה, גאנה, בלרוס, בוטצואנה ,איי קיימן שני 51.58.7538

 .פורטו ריקו, זמביה, ב"ארה שלישי 51.58.7538

 .כיה'צ, סלובקיה, וונצואלה, ארמניה, אייל אוף מאן רביעי 50.58.7538

 .קזחסטאן, כיה'צ, ליטואניה חמישי 51.58.7538

 .קזחסטאן, טנזניה שישי 58.58.7538

 .תאילנד, בהאמס שני 35.58.7538

 .מונטנגרו חמישי 31.58.7538

 .צרפת, מונטנגרו שישי 31.58.7538

 .יפן, בוטצואנה שני 38.58.7538

 .בוטצואנה, אורוגואי שלישי 37.58.7538

 .קולומביה חמישי 75.58.7538

 .בלגיה שישי 73.58.7538

 .וונצואלה שני 71.58.7538

 .קוסטה ריקה, קובה, טו ריקופור, טוניס שלישי 70.58.7538

 .קובה רביעי 71.58.7538

 .קובה, פרו חמישי 78.58.7538

 .תאילנד, פרו שישי 77.58.7538

 
 .7102חודש אוגוסט  –ימי פגרה בעולם 

 תאריך
 יום 

 בשבוע
 שם המדינה

 .שוויץ, ישראל, טרינידד, מייקה'ג, ברבדוס שלישי 53.57.7538

 .קוסטה ריקה, יהמקדונ רביעי 57.57.7538

 .ברמודה חמישי 51.57.7538

 .ברמודה, אל סלבדור שישי 51.57.7538

 שני 58.57.7538
 , זמביה, מייקה'ג, ברבדוס, בוליביה, בהאמס, אירלנד, איסלנד

 .קולומביה, חוף השנהב

 .נפאל, טנזניה שלישי 57.57.7538

 .סינגפור, דרום אפריקה רביעי 51.57.7538

 .יפן, אקוודור שישי 33.57.7538

 .תאילנד, מרוקו, זימבבוואי, וונצואלה שני 31.57.7538

 שלישי 30.57.7538

חוף , זימבבוואי, הודו, האיטי, בלגיה, אנדורה, איי סיישל, איטליה, אוסטריה
, סלובניה, מלטה, ליכטנשטיין, ליטואניה, לוקסמבורג, לבנון, יון, השנהב

, קמרון, קוריאה, קוסטה ריקה, ילה'צ, פרגוואי, פורטוגל, פולין, ספרד
 .רומניה, קרואטיה, קפריסין

 .הרפובליקה הדומיניקאנית רביעי 31.57.7538

 .אינדונזיה חמישי 38.57.7538

 .קולומביה, פיליפינים, מרוקו, ארגנטינה שני 73.57.7538

 .אוקראינה חמישי 71.57.7538

 .אורוגואי, אוקראינה שישי 70.57.7538

 שני 77.57.7538
, פיליפינים, מקדוניה, גיברלטר, גאורגיה, אנגליה, אייל אוף מאן, איי התעלה

 .אנל איילנד'צ

 .סלובקיה, נפאל שלישי 71.57.7538
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 .קזחסטאן, פרו, טורקיה רביעי 15.57.7538

 .קירגיסטאן, מלזיה, מולדובה, טרינידד חמישי 13.57.7538

 
 .7102חודש ספטמבר  –ימי פגרה בעולם 

 תאריך
 יום 

 בשבוע
 שם המדינה

 .סלובקיה, נפאל, מולדובה, אוזבקיסטאן שישי 53.51.7538

 .קנדה, פורטו ריקו, וייטנאם, גיברלטר, ברמודה, ב"ארה, אן'אזרבייג שני 51.51.7538

 .נפאל שלישי 50.51.7538

 .בולגריה רביעי 51.51.7538

 .י'פיג, ברזיל חמישי 58.51.7538

 .מקדוניה, מלטה, ליכטנשטיין, אנדורה שישי 57.51.7538

 .יקיסטאן'טג, וונצואלה, אתיופיה שני 33.51.7538

 .קוסטה ריקה, סלובקיה, הונדורס, אל סלבדור שישי 30.51.7538

 .ילה'צ, יפן שני 37.51.7538

 .ילה'צ, נפאל שלישי 31.51.7538

 .מלטה, ישראל, גאנה, ארמניה חמישי 73.51.7538

 .ישראל, בולגריה שישי 77.51.7538

 .טרינידד, דרום אפריקה שני 70.51.7538

 .כיה'צ חמישי 77.51.7538

 .ישראל שישי 71.51.7538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


