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   SHIRשבהם לא תתפרסם ריבית  2023-ו 2220התאריכים בשת 
  וסף על ימי שבת וראשון

  

  2022שת 

  המועדהחג/   היום בשבוע  היום בחודש

  פורים תל אביב  חמישי  אדר    התשפ"ב  י"ד  מרץ  17

  פורים ירושלים  שישי  אדר    התשפ"ב  ט"ו  מרץ  18

  ערב חג הפסח וחג בחו"ל  שישי  יסן    התשפ"ב  י"ד  אפריל  15

  חג בחול  שי  יסן    התשפ"ב  י"ז   אפריל  18

  שביעי של פסח  שישי  יסן    התשפ"ב  כ"א  אפריל  22

  יום העצמאות   חמישי  אייר   התשפ"ב  ד'  מאי  5

  חג בחו"ל  שישי  סיון    התשפ"ב  ד'  יוי  3

  א' ראש השה  שי  תשרי  התשפ"ג   א'  ספטמבר  26

  ב' ראש השה   שלישי  תשרי  התשפ"ג   ב'  ספטמבר  27

  ערב יום כיפור  שלישי  תשרי  התשפ"ג  ט'  אוקטובר  4

  יום כיפור  רביעי  תשרי  התשפ"ג  י'  אוקטובר  5

  סוכות   שי   תשרי  התשפ"ג  ט"ו  אוקטובר  10

  שמחת תורה  שי   תשרי  התשפ"ג  כ"ב  אוקטובר  17

  יום בחירות  שלישי  חשון התשפ"ג  ז'  ובמבר  1

  חג בחו"ל שי טבת    התשפ"ג ב' דצמבר 26

  

  3202שת 

  החג/ המועד     היום בשבוע  היום בחודש

  חג בחו"ל  שי   טבת   התשפ"ג  ט'  יואר  2

  פורים תל אביב  שלישי  אדר    התשפ"ג  י"ד  מרץ  7

  פורים ירושלים  רביעי  אדר    התשפ"ג  ט"ו  מרץ  8

  ערב חג הפסח   רביעי  יסן    התשפ"ג  י"ד  אפריל  5

  חג הפסח  חמישי  יסן    התשפ"ג  ט"ו   אפריל  6



  החג/ המועד     היום בשבוע  היום בחודש

  חג בחו"ל  שישי  יסן    התשפ"ג  ט"ז  אפריל  7

  בחו"לחג   שי  יסן    התשפ"ג  י"ט  אפריל  10

  שביעי של פסח  רביעי  יסן    התשפ"ג  כ"א  אפריל  12

  יום העצמאות   רביעי  אייר   התשפ"ג  ה'  אפריל  26

  חג השבועות  שישי  סיון    התשפ"ג   ו'  מאי  26

  חג בחו"ל  שי  סיון    התשפ"ג  ט'  מאי  29

  תשעה באב  חמישי  אב    התשפ"ג  ט'  יולי  27

  ערב ראש השה  שישי  אלול  התשפ"ג   כ"ט  ספטמבר  15

  יום כיפור  שי  תשרי  התשפ"ד  י'  ספטמבר  25

  בחירות לרשויות המקומיות  שלישי  חשון התשפ"ד  ט"ז  אוקטובר 31

  חג בחו"ל שי טבת    התשפ"ד י"ג דצמבר 25

  חג בחו"ל שלישי טבת    התשפ"ד  י"ד דצמבר 26

 


