
 

 
 

 מחירון עולם:
 

 לחודש ₪ 09.6ם חודשי: תשלו 
 
 

 יעד
מחיר לדקה כולל 
 מע"מ בש"ח מנייח

 1.30 אוגנדה

 1.30 נייד -אוגנדה 

 0.45 אוזבקיסטן

 0.55 נייד -אוזבקיסטן 

 0.55 אוסטריה

 1.15 נייד -אוסטריה 

 0.10 אוסטרליה

 0.50 נייד -אוסטרליה 

 0.70 אוקראינה

 0.95 נייד -אוקראינה 

 0.90 אורוגוואי

 1.00 נייד -אורוגוואי 

 1.25 אזרביז'אן

 1.80 נייד -אזרביז'אן 

 0.10 איטליה

 0.40 נייד -איטליה 

 0.40 איי הבתולה ארצות הברית

 2.30 הבתולה בריטניהאיי 

 4.90 איים מלדבים

 4.90 נייד -איים מלדבים 

 0.90 אינדונזיה

 1.00 נייד -אינדונזיה 

 59.50 אינמרסט

 0.50 איסלנד

 0.70 נייד -איסלנד 

 59.60 אירידיום

 0.10 אירלנד

 0.50 נייד -אירלנד 

 1.20 אירן

 1.40 נייד -אירן 

 9.80 אל סלבדור

 9.80 נייד -סלבדור אל 

 1.30 אלבניה

 2.90 נייד -אלבניה 

 0.90 אלג'יריה

 3.90 נייד -אלג'יריה 

 0.90 אנגולה

 1.00 נייד -אנגולה 



 

 0.50 אנדורה

 1.10 נייד -אנדורה 

 1.20 אנטיילים הולנדיים

 1.40 נייד -אנטיילים הולנדיים 

 0.35 אסטוניה

 2.50 נייד -אסטוניה 

 0.90 אקוודור

 1.30 נייד -אקוודור 

 0.20 ארגנטינה

 0.95 נייד -ארגנטינה 

 1.30 ארמניה

 1.45 נייד -ארמניה 

 0.10 ארצות הברית

 0.92 אתיופיה

 0.92 נייד -אתיופיה 

 0.90 בולגריה

 2.30 נייד -בולגריה 

 0.70 בוליביה

 1.00 נייד -בוליביה 

 1.30 בוסניה הרצגובינה

 2.10 נייד -הרצגובינה בוסניה 

 0.90 בופוטסואנה

 2.00 נייד -בופוטסואנה 

 9.80 בחריין

 9.80 נייד -בחריין 

 0.50 בלגיה

 0.60 נייד -בלגיה 

 1.90 בליז

 2.00 נייד -בליז 

 1.65 בלרוס

 1.65 נייד -בלרוס 

 0.15 ברזיל

 0.70 נייד -ברזיל 

 0.20 בריטניה

 0.50 נייד -בריטניה 

 1.50 ג'מייקה

 1.60 נייד -ג'מייקה 

 1.12 גאנה

 1.12 נייד -גאנה 

 2.30 גבון

 2.90 נייד -גבון 

 0.60 גואדלופ

 2.00 נייד -גואדלופ 

 0.80 גואטמלה

 0.90 נייד -גואטמלה 

 4.10 גינאה

 1.80 נייד -גינאה 



 

 1.00 גרוזיה

 1.60 נייד -גרוזיה 

 0.10 גרמניה

 0.50 נייד -גרמניה 

 0.10 דנמרק

 0.50 נייד -דנמרק 

 0.08 דרום אפריקה

 0.10 נייד -דרום אפריקה 

 0.20 הודו

 0.30 נייד -הודו 

 0.10 הולנד

 0.50 נייד -הולנד 

 0.20 הונג קונג

 0.30 נייד -הונג קונג 

 0.20 הונגריה

 0.50 נייד -הונגריה 

 1.10 הונדורוס

 1.30 נייד -הונדורוס 

 0.50 הרפובליקה הדומיניקנית

 0.60 ויטנאם

 0.70 נייד -ויטנאם 

 0.20 ונצואלה

 0.70 נייד -ונצואלה 

 1.60 זימבבווה

 2.60 נייד -זימבבווה 

 2.40 זמביה

 3.10 נייד -זמביה 

 1.41 חוף השנהב

 1.49 נייד -חוף השנהב 

 0.80 טג'יקסטן

 1.00 נייד -טג'יקסטן 

 2.10 טוגו

 2.20 נייד -טוגו 

 3.90 טוניסיה

 3.90 נייד -טוניסיה 

 59.50 טוראיה

 0.40 טורקיה

 0.90 נייד -טורקיה 

 0.90 טורקמינסטן

 1.10 נייד -טורקמינסטן 

 0.20 טיוואן

 0.80 נייד -טיוואן 

 2.80 טנזניה

 2.50 נייד -טנזניה 

 0.20 יוון

 0.60 נייד -יוון 

 0.20 יפן



 

 0.60 נייד -יפן 

 0.85 ירדן

 0.85 נייד -ירדן 

 0.60 כווית

 0.60 נייד -כווית 

 0.55 לבנון

 1.00 נייד -לבנון 

 2.70 לוב

 2.90 נייד -לוב 

 0.40 לוקסמבורג

 0.60 נייד -לוקסמבורג 

 1.20 לטביה

 1.80 נייד -לטביה 

 0.85 ליטא

 2.30 נייד -ליטא 

 0.60 ליכטנשטיין

 1.30 נייד -ליכטנשטיין 

 1.20 מאורציוס

 2.00 מוזמביק

 1.50 מולדובה

 1.70 נייד -מולדובה 

 1.00 מונטנגרו

 2.80 נייד -מונטנגרו 

 0.50 מונקו

 2.40 נייד -מונקו 

 0.60 מלזיה

 0.80 נייד -מלזיה 

 0.20 מלטה

 0.40 נייד -מלטה 

 0.50 מצרים

 0.80 נייד -מצרים 

 0.20 מקסיקו

 0.40 נייד -מקסיקו 

 0.50 מרוקו

 2.90 נייד -מרוקו 

 0.30 מרטיניק

 1.20 נייד -מרטיניק 

 0.30 נורווגיה

 0.80 נייד -נורווגיה 

 1.35 ניג'ר

 1.35 נייד -ניג'ר 

 0.90 ניגריה

 1.10 נייד -ניגריה 

 0.20 ניו זילנד

 0.30 נייד -ניו זילנד 

 1.50 ניקרגואה

 2.10 נייד -ניקרגואה 



 

 0.90 נמביה

 1.60 נייד -נמביה 

 1.30 נסיכויות המפרץ

 1.30 נייד -נסיכויות המפרץ 

 0.90 נפאל

 1.00 נייד -נפאל 

 0.90 סווזילנד

 1.60 נייד -סווזילנד 

 0.80 סוריה

 1.00 נייד -סוריה 

 1.40 סורינם

 2.70 סיירה ליאונה

 2.40 נייד -סיירה ליאונה 

 0.10 סין

 0.50 נייד -סין 

 0.10 סינגפור

 0.20 נייד -סינגפור 

 1.30 סלובניה

 2.90 נייד -סלובניה 

 0.70 סלובקיה

 0.90 נייד -סלובקיה 

 4.80 סן  מרינו

 1.80 סנגל

 2.90 נייד -סנגל 

 0.10 ספרד

 0.60 נייד -ספרד 

 0.90 סרביה

 2.10 נייד -סרביה 

 1.10 סרי לנקה

 1.30 נייד -סרי לנקה 

 0.90 עומאן

 2.50 נייד -עומאן 

 1.20 עירק

 2.80 נייד -עירק 

 0.70 ערב  הסעודית

 0.90 נייד -ערב  הסעודית 

 0.20 פולין

 1.10 נייד -פולין 

 1.60 פולינזיה הצרפתית

 0.30 פורטו ריקו

 0.40 פורטוגל

 0.80 נייד -פורטוגל 

 9.81 פיג'י

 9.81 נייד -פיג'י 

 0.80 פיליפינים

 1.00 נייד -פיליפינים 

 0.50 פינלנד



 

 0.50 נייד -פינלנד 

 0.40 פנמה

 0.80 נייד -פנמה 

 9.81 פפואה גינאה החדשה

 9.81 נייד -פפואה גינאה החדשה 

 0.40 פרגוואי

 0.90 נייד -פרגוואי 

 0.20 פרו

 0.70 נייד -פרו 

 0.30 צ'ילה

 0.80 נייד -צ'ילה 

 0.30 צ'כיה

 0.90 נייד -צ'כיה 

 2.90 צפון  קוריאה

 0.40 צרפת

 0.60 נייד -צרפת 

 4.90 קובה

 0.35 קולומביה

 0.80 נייד -קולומביה 

 2.90 קונגו

 3.20 נייד -קונגו 

 0.30 קוסטה ריקה

 0.50 נייד -קוסטה ריקה 

 0.30 קוריאה

 0.60 נייד -קוריאה 

 0.40 קזחסטן

 1.00 נייד -קזחסטן 

 1.00 קטר

 1.20 נייד -קטר 

 0.80 קירגיסטן

 1.30 נייד -קירגיסטן 

 0.60 קמבודיה

 0.70 נייד -קמבודיה 

 2.40 קמרון

 2.80 נייד -קמרון 

 0.10 קנדה

 0.49 קניה

 0.66 נייד -קניה 

 0.30 קפריסין

 0.70 נייד -קפריסין 

 0.90 קרואטיה

 2.70 נייד -קרואטיה 

 0.90 ראוניון

 1.10 נייד -ראוניון 

 0.10 רומניה

 0.50 נייד -רומניה 

 0.20 רוסיה



 

 0.70 נייד -רוסיה 

 0.10 שבדיה

 0.50 נייד -שבדיה 

 0.20 שוויץ

 2.00 נייד -שוויץ 

 0.10 תאילנד

 0.20 נייד -תאילנד 

 1.20 תימן

 1.40 נייד -תימן 

 


