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יום חיות הבר 3 מארס יום הברייל 4 ינואר
יום ציפור הדרור 20 מארס יום הרדיו 13 פברואר

יום העכברוש 4 אפריל יום המדענית 11 פברואר
יום כדור הארץ 22 אפריל יום שפת האם 21 פברואר

יום להזדהות עם בעלי חיים במעבדות 24 אפריל יום פאי ויום המדע בישראל 14 מארס
יום הִמגוון הביולוגי 22 מאי סנט פטריק 17 מארס

שבת בשבוע השני סוףש ציפורים נודדות מאי יום הבובנאות 21 מארס
יום איכות הסביבה 5 יוני יום לקריאה בספרי טולקין כי נפל סאורון 25 מארס

יום האוקיאנוס 8 יוני יום התיאטרון 27 מארס
יום למאבק בִמדבור והתייבשות 17 יוני אחד באפריל 1 אפריל

חגחתול 8 אוגוסט יום ספרי הילדים כי נולד הנס כריסטיאן אנדרסן 2 אפריל
יום להפסקת ניסויים גרעיניים 29 אוגוסט שבת בשבוע השלישי יום התקליט אפריל

יום א' האחרון נפתח פסטיבל האיש הבוער אוגוסט יום הספר 23 אפריל
יום האוזון 16 ספטמבר יום הג'אז 30 אפריל
יום הכלבת 28 ספטמבר שישי/שבת הראשון יום קומיקס בחינם מאי

יום הצמחונות 1 אוקטובר יום העיתונות החופשית 3 מאי
יום להזדהות עם בעלי חיים במשקים חקלאיים 2 אוקטובר May the Fourth be with you יום מלחמת הכוכבים 4 מאי

יום נגד מקדונלדס 16 אוקטובר יום החומוס 13 מאי
יום הטבעונות 1 נובמבר יום המוזיאונים 18 מאי

יום האבולוציה כי פורסם "מוצא המינים" 24 נובמבר יום המגבת תנצב"ה דאגלס אדמס 25 מאי
ִשוויון האביב 21 מארס שלושים וחמישה במאי על פי אריך קסטנר 4 יוני

יע
רק
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י

ִמפנה הקיץ 21 יוני יום העב"ם 2 יולי
ִשוויון הסתיו 21 ספטמבר יום השוקולד 7 יולי
ִמפנה החורף 21 דצמבר יום לדבר את האמת כי פורסם "פינוקיו" 7 יולי

מַטר מטאורים: הקואדרנטידים 3 ינואר יום הבסטיליה 14 יולי
מטר הלירידים 22 אפריל יום ו' הראשון יום הבירה אוגוסט

מטר הפרסיידים 12 אוגוסט יום האיטר 13 אוגוסט
מטר האוריונידים 21 אוקטובר יום האוריינות 8 ספטמבר

מטר הלאונידים 17 נובמבר יום התיירות 27 ספטמבר
מטר הג'מינידים 14 דצמבר יום הקפה 29 ספטמבר

עוד מן הלוח העברי שלא נכללו מעבר לדף יום המורה 5 אוקטובר
יום הדואר 9 אוקטובר

הילולת רבי נחמן מברסלב יח תשרי יום הפסטה 25 אוקטובר
יום הזיכרון ליצחק רבין יב חשוון יום האנימציה 28 אוקטובר

חג הגאולה ראש השנה לחסידות חב"ד יט כסלו ליל כל הקדושות 31 אוקטובר
הילולת הבאבא סאלי בנתיבות ד שבט ליל גאי פוקס 5 נובמבר

יום האם ל שבט יום הסופר האסור 15 נובמבר
יום העברית כא ניסן יום גאורגיוס הקדוש קוטל הדרקון רמלה 16 נובמבר

יום זיכרון למחתרות ולעלייה מצפון אפריקה כא ניסן יום הטלוויזיה 21 נובמבר
יום הרצל י אייר יום הטארדיס דוקטור הו 23 נובמבר

יום זיכרון ליהודי אתיופיה שִנספו בדרכם לישראל כח אייר יום ה' השלישי יום הפילוסופיה נובמבר
ראש השנה לבעלי החיים א אלול יום התה 18 דצמבר

ימי פראימי תרבות

 יום זיכרון ומודעות לחטיפת 
ילדי תימן, המזרח והבלקן

21 יוני יום השואה הבינלאומי 27 ינואר
יום לילדות וילדי רחוב 31 ינואר

יום להזדהות עם קרבנות עינויים 26 יוני יום החג'אב 1 פברואר
שבת הראשון יום הקואופרטיב יולי  יום הסרטן 4 פברואר

יום האוכלוסין 11 יולי יום נגד מילת נשים 6 פברואר
יום מלאלה 12 יולי יום לצדק חברתי 20 פברואר

יום נלסון מנדלה 18 יולי  יום המודעות לפגיעה עצמית 1 מארס
יום הידידּות 30 יולי  יום האישה 8 מארס

השבוע הראשון שבוע ההנקה אוגוסט  יום ההתקוממות בטיבט 10 מארס
יום הזיכרון לקרבנות הסחר בנשים 16 אוגוסט יום נגד אלימות משטרתית 15 מארס

יום למניעת התאבדות 10 ספטמבר  יום האושר 20 מארס
יום הדמוקרטיה 15 ספטמבר  יום בריאות השן 20 מארס

יום השלום 21 ספטמבר  יום האדמה בישראל ופלסטין 30 מארס
יום ביסקסואלי 23 ספטמבר יום הִנראות הטרנסג'נדרי 31 מארס

יום למען הפלה בטוחה 28 ספטמבר השבוע השלישי שבוע המאבק בגזענות    מארס
יום הקשישה והקשיש 1 אוקטובר  יום המודעות לאוטיזם 2 אפריל

יום הזיכרון לאירועי אוקטובר 1 אוקטובר יום הבריאות 7 אפריל
יום הרשעות השווא 2 אוקטובר יום זיכרון לרצח העם ברואנדה 7 אפריל

יום בריאות הנפש 10 אוקטובר יום הצוענים 8 אפריל
יום המאבק לביטול עונש מוות 10 אוקטובר יום הזיכרון לטבח דיר יאסין 9 אפריל

יום ליציאה מהארון 11 אוקטובר  יום האסיר הפלסטיני 17 אפריל
יום הילדה 11 אוקטובר  יום למאבקי איכרים 17 אפריל

יום המודעות לגימגום 22 אוקטובר יום המריחואנה 20 אפריל
יום האינטרסקס  26 אוקטובר יום זיכרון לשואה הארמנית 24 אפריל

שבוע אחרון שבוע המודעות לא-מיניות יום בטיחות בעבודה    אוקטובר
יום זיכרון לפועלים נפגעי תאונות עבודה

28 אפריל
יום למאבק בפשיזם ובאנטישמיות 9 נובמבר 

יום הסוכרת 14 נובמבר אחד במאי 1 מאי
יום הסובלנות 16 נובמבר יום המיילדות 5 מאי

יום הסטודנטית ויום המאבק לחירות ודמוקרטיה 17 נובמבר יום ללא דיאטה 6 מאי
יום האסלה זכות הגישה לתברואה ולניקיון 19 נובמבר יום הניצחון הסובייטי על גרמניה הנאצית 9 מאי

יום הזיכרון לקרבנות הטרנספוביה 20 נובמבר יום האחיות 12 מאי
יום הילד 20 נובמבר  יום הנּכבה 15 מאי

יום המאבק למניעת אלימות נגד נשים 25 נובמבר  יום הסרבנות 15 מאי
יום לסולידריות ִעם העם הפלסטיני 29 נובמבר הבנ"ה היום הבינלאומי נגד הומופוביה 17 מאי

 יום לציון היציאה והגירוש של 
היהודים מארצות ערב ומאיראן

30 נובמבר יום אחדות אפריקה 25 מאי
יום הילדים האבודים 25 מאי

יום א' השלישי יום זיכרון לנפגעי תאונות דרכים נובמבר  יום ללא טבק 31 מאי
יום האיידס 1 דצמבר שבת השני יום סחר הוגן מאי 

יום לביטול העבדות 2 דצמבר  יום הזונה 2 יוני
יום הנכה 3 דצמבר יום הנּכסה יום התבוסה במלחמת 67' 5 יוני 

יום נגד שחיתות 9 דצמבר  יום הראייה בישראל 6/6 6 יוני 
יום זכויות האדם 10 דצמבר יום תרומת הדם 14 יוני

יום הפיוס )דרום אפריקה( 16 דצמבר יום לגאווה אוטיסטית 18 יוני 
 יום המטרייה האדומה 

למניעת אלימות נגד עובדות מין
17 דצמבר יום הפליטים 20 יוני

יום היוגה 21 יוני
יום המהגר/ת 18 דצמבר יום האלמנה 23 יוני 

ימי תקווה וזעם

מועדים עיקריים בלוח ההג'רי
ראש השנה האסלאמי 11 ספטמבר 2018

מילאד אלנבי, הולדת הנביא מוחמד 20 נובמבר 2018
לילת אלמיראז', עליית הנביא השמימה 3 אפריל 2019

חודש הרמדאן, צום בוקר עד ערב. הראשון מחודש ימים 6 מאי 2019
עיד אלפטר, חג סיום הצום. הראשון משלושה ימים 5 יוני 2019

עיד אלאדחא, חג הקרבן. הראשון מארבעה ימים  12 אוגוסט 2019

מועדים עיקריים בעדה הדרוזית
יום הנביא סבלאן 10 ספטמבר אלחד'ר, חג הנביא אליהו 25 ינואר

עיד אלאדחא, חג הקרבן 12 אוגוסט 2019 חג הנביא שועייב, הראשון מארבעה ימים 24 אפריל

מועדים עיקריים לאמונה הבהאית
הולדת הבאב 20 אוקטובר נורוז, ראש השנה הפרסי והבהאי 21 מארס

הולדת בהאא אללה 12 נובמבר ריזוואן, חג תחילת הנבואה. יום ראשון מתריסר 21 אפריל

אורתודוכסימועדים עיקריים בלוחות הנוצרים קתולי
11 מארס 2019 מתחיל צום הארבעים 6 מארס 2019
25 אפריל 2019 חמיס אלאמואת, יום חמישי של המתים 25 אפריל 2019
26 אפריל 2019 יום שישי הגדול 19 אפריל 2019
28 אפריל 2019 פסחא 21 אפריל 2019

16 יוני 2019 שבועות 9 יוני 2019
6+7 ינואר ערב ויום חג המולד 24+25 דצמבר

מועדים עיקריים בקהילות הינדו
ג'נמאשטאמי, חג הולדת קרישנה 2 ספטמבר 2018

גנש צ'טורטהי, חג האל שראשו פיל. לילה ראשון מעשרה 12 ספטמבר 2018
נאואראטרי, לילה ראשון מתשעה 9 אוקטובר 2018

דיוואלי, חג האורות 7 נובמבר 2018
מקר סנקרנטי, חג התארכות היממה 14 ינואר 2019

מהאשיווארטרי, חג האלה שיווה 4 מארס 2019
הולי, חג הצבעים 21 מארס 2019

רקשבנדנה, חג לקשרי אחים ואחיות 14 אוגוסט 2019

מועדים עיקריים בבודהיזם
לֹוי קרתונג, חג קליעת סלי קש ושליחתם על פני המים 23 נובמבר 2018

ראש השנה התאילנדי, הראשון משלושה ימים 13 אפריל 2019
וסאק, חג הולדתו, הארתו ומותו של בודהה 8 אפריל 2019

יום הנעת גלגל הדהרמה, הדרשה הראשונה של הבודהה 16 יולי 2019

מועדים עיקריים בלוח הסיני
חג מטאטאי המצבות חג הירח 5 אפריל 2019 24 ספטמבר 2018

חג סירות הדרקון ראש השנה הסיני שנת החזיר 7 יוני 2019  5 פברואר 2019

אוגיולייונימאיאפרמרספברינרדצמנובאוקספט
22825 וגם 232118161310107530ראשון

2422191714111186312926שני
2523201815121297423027שלישי
26242119161313108533128רביעי

2725222017141411964129חמישי
28262321181515121075230שישי
129272422191616131186331שבת

2302825232017171412974ראשון
3129262421181815131085שני

4230272522191916141196שלישי
53312826232020171512107רביעי

6412927242121181613118חמישי
7523028252222191714129שישי
8631292623232018151310שבת

9742302724242119161411ראשון
10853312825252220171512שני

1196412926262321181613שלישי
12107523027272422191714רביעי

13118633128282523201815חמישי
141297411292624211916שישי
1513108522302725222017שבת

1614119633312826232118ראשון
1715121074412927242219שני

1816131185523028252320שלישי
191714129663129262421רביעי

2018151310774230272522חמישי
2119161411885331282623שישי
222017151299641292724שבת

הטבלה המחזורית 
תסייע לך להעריך 

מתי יכה המחזור הבא. 
כל צעד שמאלה בטבלה 

מייצג חלוף 
ארבעה שבועות. 

סמני בטבלה בכל פעם 
שמתחיל מחזור 

וחברי את הנקודות. 
קו ישר יעיד על מחזור 

בן ארבעה שבועות, 
קו עולה 

על מחזור קצר יותר 
וקו יורד 

על מחזור ארוך יותר. 
אין תשובה נכונה. 
הטבלה לא מייצגת 

תזמון "בריא" או רצוי. 
היא מהווה 

כלי כרונולוגי פשוט 
שתקווה כי 

יסייע לך לעקוב אחרי 
תהליך אחד מבין רבים 

הִנשנים ומשתנים בגופך.

20182019

 ימי הולדת

ימי לא־הולדת
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