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 בחו"ל . רשימת יעדים מאפשר משלוח פקסים ל MyMsgשירות 

להלן רשימת היעדים המלאה , במידה והינך מעוניין במשלוח פקס ליעד שאינו נמצא ברשימה זו אנא 

 . 077-9011117פנה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 

 

 מחיר לדף בודד )בש״ח( יעדים

 ₪3.71  אוגנדה

 ₪0.51  אוזבקיסטן

 ₪0.22  אוסטריה

 ₪0.22  אוסטרליה

 ₪0.52  אוקראינה

 ₪0.77  אורגוואי

 ₪2.04  אזרבייגין

 ₪0.21  איטליה

 ₪3.15  איי ווליס/פוטונה

 ₪3.65  איי פוקלנד

 ₪3.56  איי קוק

 ₪2.42  אינדונזיה

 ₪29.00  אינמרסט סנאק

 ₪32.10  אינמרסט אטלנטי )מזרח(

 ₪32.10  אינמרסט אטלנטי )מערב(

 ₪32.10  אינמרסט הודי

 ₪32.10  אינמרסט השקט

 ₪0.26  איסלנד

 ₪3.50  איראן

 ₪37.18  8816אירידיום 

 ₪22.79  8817אירידיום 

 ₪0.23  אירלנד

 ₪1.97  סלבדור-אל

 ₪1.08  אלבניה

 ₪1.60  אלגייריה

 ₪2.12  אנגווילה

 ₪1.59  אנגולה

 ₪0.27  אנדורה

 ₪2.04  אנטיגואה ברבודה

 ₪1.96  אנטילים הולנדים

 ₪5.60  אנטרטיקה

 ₪0.28  אסטוניה

 ₪6.20  אסנסיון
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 ₪5.64  אפגניסטן

 ₪1.59  אקוודור

 ₪0.22  ארגנטינה

 ₪0.19  ארה״ב

 ₪1.13  ארובה

 ₪3.37  אריתריאה

 ₪2.55  ארמניה

 ₪1.19  אתיופיה

 ₪1.65  בהאמה)איים(

 ₪2.33  בוטן

 ₪0.33  בולגריה

 ₪0.64  בוליביה

 ₪1.71  בוסניה והרצגובינה

 ₪2.16  בוצואנה

 ₪2.93  בורונדי

 ₪2.62  בורקינה פסו

 ₪3.49  בחרין

 ₪1.09  בילרוס

 ₪0.23  בלגיה

 ₪3.06  בליז

 ₪2.63  בנגלדש

 ₪2.07  בנין

 ₪1.82  ברבדוס

 ₪2.41  ברונ"

 ₪0.27  ברזיל

 ₪0.21  בריטניה ואירלנד הצפונית

 ₪1.67  ברמודה

 ₪2.84  ג'יבוטי

 ₪0.41  גייברלטר

 ₪2.75  גימיקה

 ₪2.08  גאנה

 ₪2.62  גבון

 ₪1.31  גואם

 ₪4.06  גואנטן ביי

 ₪1.57  גוואדאלופ

 ₪0.87  גווטאמלה

 ₪2.20  גויאנה בריטית

 ₪1.55  גויאנה הצרפתית

 ₪2.29  גינאה

 ₪10.55  גינאה ביסאו

 ₪2.75  גינאה המשוונית

 ₪2.84  גמביה

 ₪0.58  גרוזיה

 ₪2.94  גרינלנד

 ₪0.21  גרמניה
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 ₪1.96  גרנדה

 ₪1.92  דומיניקנה

 ₪5.67  דייגו גרסיה

 ₪0.23  דנמרק

 ₪0.36  דרום אפריקה

 ₪1.83  דרום סודן

 ₪0.30  דרום קוריאה

 ₪2.16  האיטי

 ₪0.91  האמירויות

 ₪0.22  הודו

 ₪0.21  הולנד

 ₪0.24  קונג-הונג

 ₪0.29  הונגריה

 ₪1.68  הונדורס

 ₪0.71  הרפובליקה הדומיניקנית

הרפובליקה הדומקרטית של 
 ₪2.59  קונגו

 ₪4.45  ואנוטו

 ₪1.75  ארה״ב(-ווירגין)איים

 ₪1.75  בריטית(-ווירגין)איים

 ₪0.52  ויאטנם

 ₪0.42  ונצואלה

 ₪0.21  ותיקן

 ₪2.75  זימבבואה

 ₪3.75  זמביה

 ₪2.70  זנזיבר

 ₪2.75  חוף השנהב

 ₪1.75  טגייקיסטן

 ₪4.33  טובלו

 ₪3.75  טוגו

 ₪4.06  טונגה

 ₪5.94  טוקלו

 ₪12.15  טוריה

 ₪0.30  טורקיה

 ₪2.75  טורקמניסטן

 ₪2.16  טורקס וקייקוס

 ₪0.27  טיוואן

 ₪1.75  טנזניה

 ₪2.75  טרינידד וטובגו

 ₪0.24  יוון

 ₪0.27  יפן

 ₪0.58  ירדן

 ₪4.71  כווית

 ₪3.75  לאוס

 ₪0.65  לבנון
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 ₪2.08  לוב

 ₪0.29  לוקסמבורג

 ₪0.66  לטביה

 ₪1.75  ליבריה

 ₪0.41  ליטא

 ₪0.49  ליכטנשטיין

 ₪1.75  לסוטו

 ₪2.75  מאוריטניה

 ₪2.75  מאוריציוס

 ₪0.27  מאלזיה

 ₪1.51  מאקו

 ₪3.83  מדגסקר

 ₪1.75  מוזמביק

 ₪0.72  מולדביה

 ₪3.75  מונגוליה

 ₪1.07  מונטנגרו

 ₪3.19  מונטסרט

 ₪0.38  מונקו

 ₪4.30  מזרח טימור

 ₪4.19  מיוטה

 ₪3.75  מינאמר)בורמה(

 ₪3.75  מיקרונזיה

 ₪1.75  מלאווי

 ₪2.75  מלדיבס

 ₪0.73  מלטה

 ₪3.16  מלי

 ₪0.95  מצרים

 ₪1.64  מקדוניה

 ₪0.29  מקסיקו

 ₪0.83  מרוקו

 ₪1.42  מרטיניק

 ₪3.75  מרכז אפריקה

 ₪3.19  מרשל)איים(

 ₪4.34  נורו

 ₪0.25  נורווגיה

 ₪2.75  ניגר

 ₪0.61  ניגריה

 ₪0.27  ניו זילנד

 ₪7.08  ניואה

 ₪1.85  ניקרגואה

 ₪1.71  נמיביה

 ₪1.18  נפאל

 ₪4.20  סאו טומה

 ₪1.75  סודן

 ₪2.20  סוואזילנד
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 ₪4.20  סולומון(איים)

 ₪4.65  סומליה

 ₪1.62  סוריה

 ₪4.75  סורינאם

 ₪2.75  לאונהסיירה 

 ₪3.16  סיישל(איים)

 ₪0.24  סין העממית

 ₪0.24  סינגפור

 ₪0.34  סלובניה

 ₪0.44  סלובקיה

 ₪1.99  סמואה (ארה״ב)

 ₪4.18  סמואה (מערב)

 ₪10.00  סן מרינו

 ₪3.85  סנגל

 ₪5.00  סנט הלנה

 ₪2.65  סנט וינסנט + גרנדינס

 ₪2.68  סנט לוציה

 ₪2.60  סנט פייר ומיקלו

 ₪2.44  נביס-סנט קיטס

 ₪2.44  נביס-סנט קיטס

 ₪0.21  ספרד

 ₪0.85  סרביה

 ₪3.75  סרי לנקה

 ₪4.01  עומן

 ₪3.56  עירק

 ₪1.56  ערב הסעודית

 ₪2.16  פארו

 ₪0.27  פולין

 ₪1.95  פולינזיה הצרפתית

 ₪0.85  ריקו-פורטו

 ₪0.23  פורטוגל

 ₪2.20  פיג'׳

 ₪0.65  פיליפינים

 ₪0.38  פינלנד

 ₪2.82  פלאו

 ₪0.30  פנמה

 ₪9.60  פפואה גינאה החדשה

 ₪2.82  פקיסטן

 ₪1.52  פראגוואי

 ₪2.32  פרו

 ₪1.80  צ'אד

 ₪0.27  צ'כיה

 ₪0.87  צילה

 ₪4.60  צפון קוריאה

 ₪0.21  צרפת
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 ₪4.35  קובה

 ₪0.35  קולומביה

 ₪2.40  קומרוס

 ₪2.63  קונגו

 ₪1.41  ריקה-קוסטה

 ₪0.74  קזחסטן

 ₪1.15  קטר

 ₪1.75  קיימן)איים(

 ₪1.75  קייפ וורד

 ₪2.65  קירגייסטן

 ₪3.59  קיריבטי

 ₪3.42  קלדוניה החדשה

 ₪3.37  קמבודיה

 ₪3.98  קמרון

 ₪0.19  קנדה

 ₪1.64  קניה

 ₪0.27  קפריסין

 ₪0.30  קרואטיה

 ₪2.93  רואנדה

 ₪0.27  רומניה

 ₪0.30  רוסיה

 ₪2.75  ריאניון)א" האחוד(

 ₪0.21  שוודיה

 ₪0.21  שוויץ

 ₪0.41  תאילנד

 ₪1.92  תוניסיה

 ₪1.91  תימן

 

 

 

 

 כללים: תנאים

 החיוב יבוצע לפי עלות דקה לדף !

 המחיר אינו כולל מע"מ

 המחירים נתונים לשינוי בהתאם לספק שירות השיחות .

  2016מחירון 

 ט.ל.ח 
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