وزارة المواصالت والسلطة القطرية للمواصالت العامة تفخران بتدشين:

وصول الخطة االصالحية في تسعيرات
المواصالت العامة إلى المتروبولينات
من  1كانون الثاني/يناير 2016
سيستفيد المسافرون في المواصالت العامة في متروبولين حيفا
من طريقة تسعيرات جديدة ،مريحة ومجدية أكثر ،تسري على
جميع وسائل المواصالت العامة في أنحاء المتروبولين وعلى
كل عملية دمج بينها!

نشحن ،ندمج ،نسافر ،نوفر
حتى اليوم،سافرتم في وسائل المواصالت العامة المختلفة
(الحافلة ،المترونيت ،القطار والقطار الخفيف) ودفعتم في
كل وسيلة مواصالت بشكل منفصل ،بموجب نقطة انطالقكم
ووجهة السفر المقصودة.
من اليوم ،تشحنون بطاقة الراف -كاف ب"اشتراك سفر"
مجد ،يشمل :الحافلة ،القطار ،المترونيت والقطار الخفيف،
وتستمتعون بالسفر الحر في جميع وسائل المواصالت هذه
(بشكل منفصل أو بالدمج بينها) داخل مجال المتروبولين الذي
اخترتموه.

نبدأ التفكير ب"متروبولين" وليس
ب"وجهة سفر"
خارطة المواصالت العامة الجديدة تشمل أربعة متروبولينات
وهي :حيفا ،تل أبيب ،أورشليم القدس وبئر السبع .يوجد داخل
كل متروبولين " 3دوائر" تشير من أجلكم إلى منطقة مركز
المتروبولين وإلى المناطق التي خارجه .من اليوم ،يمكنكم
السفر بحرية داخل مجال المتروبولين والدمج بين وسائل
المواصالت بموجب االشتراك الذي اشتريتموه.

إمكانيات متنوعة الشتر اكات السفر
الجديدة بأسعار مجدية
الختياركم ،اشتراكات سفر يومية ،أسبوعية ،أو شهرية
تشمل جميع وسائل المواصالت العامة في المتروبولين الذي
اخترتموه ،وهكذا يمكنكم من اليوم االستمتاع بالمزيد من
وجهات وإمكانيات السفر – بسعر مجد أكثر!

بطاقة الراف – كاف التي بحوزتكم ،هي
الوسيلة لشحن "اشتراك سفر"
بواسطة بطاقة الراف – كاف التي بحوزتكم ،يمكنكم شحن
جميع أنواع "اشتراكات السفر" الجديدة التي تريدونها ،وحتى
الحصول على تخفيضات للمستحقين .األكثر تيسيراً ،األكثر
أماناً ،األكثر راحة!

إسرائيل ترتبط بشبكة المواصالت المتقدمة
التنقل في المواصالت العامة بواسطة اشتراك سفر ،يشمل
االستعمال الحر لجميع وسائل المواصالت في متروبولين ،هو
أمر متبع ومألوف بالدول المتقدمة في أنحاء العالم .من اليوم،
أنتم أيضا يمكنكم أن تستفيدوا من هذه المزايا.

ال تغيير في الخطوط وفي المسارات
لن يسري أي تغيير على أرقام الخطوط وعلى المسارات
الموجودة .الطريقة الجديدة تتطرق فقط إلى أنواع البطاقات
والتذاكر ،أسعارها وسريان مفعول استعمالها في مناطق السفر.

أسئلة وأجوبة
ما هي مزايا الخطة االصالحية بالتسعيرات في
المتروبولينات في المواصالت العامة؟

حتى اليوم ،كنا نسافر في وسائل المواصالت العامة المختلفة – الحافلة ،القطار
والقطار الخفيف -وكنا ندفع لكل شركة وسيلة مواصالت بشكل منفصل ،مقابل
كل سفرة .من اليوم ،بفضل طريقة الخطة االصالحية الجديدة ،يمكننا شراء
اشتراك سفر منطقي وأن نسافر دون تحديد ،في مجال المنطقة أو إلى مناطق
أخرى ،في جميع وسائل المواصالت العامة التي نختارها ،بشكل منفصل أو
بواسطة الدمج بينها( .خاضع لقيود االشتراك).

 .2ما هي طريقة المتروبولينات (المناطق)؟

الطريقة تقسم خارطة المواصالت العامة الجديدة إلى أربعة متروبولينات وهي:
حيفا ،تل أبيب ،أورشليم القدس وبئر السبع .لراحتكم ،تم تقسيم كل متروبولين
إلى " 3دوائر" :دائرة مركزية (الدائرة رقم  )1التي تشمل المدينة الرئيسية
ومحيطها ،وفيها تتم معظم السفريات ،و"دوائر ثانوية" (الدائرتان رقم 2و)3
التي تشمل عدة مناطق ثانويةن أكثر بعداً عن مركز المدينة .من أجل السفر
في منطقة معينة ،أو السفر من منطقة إلى منطقة ،يجب شراء اشتراك "يغطي"
المنطقة/المناطق المختارة.

ما هي أنواع االشتراكات الموجودة؟

توجد  3أنواع من االشتراكات :يومي ،أسبوعي ( )7وشهري ( .)30ويتغير
سعر االشتراك بموجب عدد أيام االستعمال وعدد مناطق السفر التي يغطيها.

هل ما زال بوسعي شراء تذكرة لسفرة وحيدة ورقية
أو راف – كاف وما الذي تسمح به؟

نعم .يمكنكم في حيفا ،تل ابيب وأورشليم القدس أن تشحنوا بطاقة الراف -كاف
باشتراك سفر ساري المفعول لمدة  90دقيقة ،يسمح لكم بالتنقل بين الخطوط
كذلك،
(خطوط الحافالت فقط في هذه المرحلة) كما هو الوضع اليوم.
يمكنكم شراء تذكرة ورقية لسفرة وحيدة ال تسمح لكم بالتنقل بين الخطوط.

إذا لم تكن بحوزتي بطاقة راف – كاف ،أين يمكنني
شراؤها؟

يمكنكم شراء بطاقة راف – كاف في مواقع وفي مراكز خدمة "عل هكاف" في
أنحاء البالد .للعثور على الموقع القريب إليكم ادخلوا إلى موقع "عل هكاف"
على العنوان alhakav.mot.gov.il :أو ادخلوا إلى موقع وزارة المواصالت:
.mot.gov.il

أين يمكنني شحن اشتراك في بطاقة الراف – كاف
التي بحوزتي؟

يمكن شحن االشتراك لدى سائق الحافلة ،في مراكز "عل هكاف" ،في مواقع
شحن بأنحاء البالد ،في صناديق شركات الحافالت ،في محطات القطار ،وعبر
موقع اإلنترنت .ravkavonline.co.il

شهري حر "/مرن  :"30اشتراك للسفر بحرية في الحافلة و/أو
في القطار .سريان مفعول االشتراك هو لمدة شهر ميالدي من  1الشهر حتى
نهاية الشهر (عند الشراء عن طريق شركات المواصالت العامة .يمكن شراء
االشتراك ابتدا ًء من تاريخ  25في الشهر) أو لمدة –  30يوما ً في حالة شراء
االشتراك في القطار.

هل ستسري أية تغييرات على أرقام الخطوط وعلى
المسارات الموجودة؟

أسبوعي حر " /مرن  :"7اشتراك للسفر بحرية ،ساري المفعول
لمدة سبعة أيام من يوم الشراء .سريان مفعول االشتراك هو لمدة  7أيام من يوم
الشراء ،سواء عند الشراء عن طريق شركات المواصالت أو عند الشراء في
القطار.

أستحق تخفيضا ً في المواصالت العامة ،هل سأواصل
الحصول عليه؟

يومي حر :اشتراك للسفر بحرية ساري المفعول ليوم الشراء فقط ،منذ بداية
الخدمة حتى انتهاء الخدمة في المنطقة التي يشملها االشتراك .ساري المفعول
للسفر في الحافلة ،في القطار ،في القطار الخفيف وفي المترونيت بموجب
المنطقة المختارة.

كيف أعرف ما هو االشتراك األكثر مالءمة بالنسبة
لي؟

القرار هو قرار شخصي ويتعلق بعادات سفركم .افحصوا في الخارطة أو في
قائمة البلدات بأية مناطق موجودة نقاط انطالقكم ووجهات سفركم ،وبموجب

أنطالق الخطة اإلصالحية في
تسعيرات المواصالت العامة !

ال .الطريقة الجديدة تتطرق فقط إلى أنواع البطاقات والتذاكر ،أسعارها وسريان
مفعول استعمالها في مناطق السفر.

لقد تم توسيع تشكيلة التخفيضات والمستحقين مؤخراً ،وسيتم الحفاظ على جميع
التخفيضات في الطريقة الجديدة أيضاً .من أجل الحصول على االستحقاق يجب
تحديث البروفيل الشخصي في مواقع خدمة "عل هكاف" .معلومات مفصلة عن
التخفيضات المتنوعة تظهر في موقع وزارة المواصالت .mot.gov.il

أين يمكنني إيجاد معلومات كاملة عن المناطق
والتسعيرات؟

في موقع وزارة المواصالت على شبكة اإلنترنت ،في مواقع شركات
المواصالت العامة وفي المركز الهاتفي *8787

ذلك افحصوا جدول أنواع االشتراكات.

جديد!

حيفا

يمكنكم شحن بطاقة الراف -كاف التي
بحوزتكم بواحد من االشتراكات بواسطة
موقع راف – كاف أون الين

ravkavonline.co.il

هل تريدون استخالص الفائدة القصوى من برنامج الخطة االصالحية في التسعيرات؟
لمعلومات مفصلة :كول كاف * | trans-reform.org.il | 8787مواقع شركات المواصالت العامة

الغلط والسهو
مرجوعان
للطرفين

قائمة بلدات مفصلة حسب مناطق

متروبولين حيفا والشمال
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الخارطة تعرض البلدات المركزية فقط.
قائمة البلدات الكاملة تظهر على اليسار

الدائرة

ﻣﯾﻐﺎدﯾم

ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﻧﺎ
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﻧﺎ

ﻗﯾﺳﺎرﯾﺎ

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺿﯾرة

ﻗﯾﺳﺎرﯾﺎ  -ﺑردﯾس ﺣﻧﮫ

اﻟﺧﺿﯾرة

ﺳدﯾﮫ
ﯾﺗﺳﺣﺎك اﻟﺧﺿﯾرة  -ﻏرب

محطات قطار إسرائيل

شهري – حر

المنطقة أبو سنان | أحيهود | عبلين | بستان الجليل | بير المكسور | الجديدة المكر | جولس | طال إيل | طمرة | يسعور | يركا |
 2.1كابول | كفر ياسيف | كفار مسريك | متسبيه أفيف | عين همفراتس | عكا | شومرات | شعب | شفاعمرو
إبطن | ألوني آبا | ألونيم | إلياكيم | أورانيم | بسمة طبعون | بيت تسفي | بيت زيد | بيت شعاريم | بيت ليحيم هغليليت
المنطقة | تسروفاه | الخوالد | راس علي | رمات يشاي | ريخاسيم | سديه يعكوف | سواعد الحميرة | شاعر هعماكيم | عتليت
| عدي | عوفر | عين أياله | عين حود | عين كرميل | عين هود | غيفاع كرميل | كريات طبعون | الكعبية الطباش
 2.2الحجاجرة | كفار حاسيديم أ | كفار حاسيديم ب | كفار هنوعار هداتي | كفار يهوشوع | كيريم مهرال | منشية زبدة |
ميغاديم | نافيه يام | نوفيت | نير عتسيون | هابونيم | هاردوف | يوكنعام | يوكنعام عيليت

1

3

2.1

إشبال | إشحار | أفطاليون | البعنة | تسفياه | تسوريت | حازون | الحسينية | دير األسد | دير حنا | راس العين | راكيفيت
المنطقة | الرامة | ساجور | سخنين | شوراشيم | شيخانياه | شيزور | الضميدة | طفحوت | عتسمون سيغيف | عرابة | عرب
النعيم | عيلبون | عين األسد | غيلون | كامون | كرميئيل | كفار حنانيا | كفر مندا | الكمانة | كورانيت | كوكب أبو
 3.2الهيجاء | لوطم | مانوف | مجد الكروم | المغار | موران | موريشيت | ميخمانيم | نحف | هاراريت | وادي سالمة | ياعد
| يودفات | يوفاليم
إكسال | ألون هغليل | البعينة النجيدات | بيت ريمون | تسيبوري | تيمرات | حنتون | رمات دافيد | رمانة | رمة الهيب
المنطقة | الرينة | الزرازير | سريد | شيمشيت | طرعان | عيلوط | عين ماهل | غفات | غيفعات إياله | غينيغار | كفار باروخ |
 3.3كفار هحورش | كفر كنا | لعزير | متسبيه نيطوفا | المشهد | مغدال هعيميك | الناصرة | نتسيرت عيليت | نهالل |
هسوالليم | هوشعياه | يافة الناصرة | يفعات
المنطقة بات شلومو | داليا | دور | راموت منشيه | رمات هشوفيط | زخرون يعكوف | عين هشوفيط | عين هعيميك | غيلعاد |
 3.4الفريديس | معيان تسفي | ميشمار هعيميك | مئير شفياه | نحشوليم | هزورياع

آزور
الخضيرة

آفيئيل | أور عكيفا | برديس حنة كركور | بركائي | بنيامينا غيفعات عادا | بيت حنانيا | تلمي إليعيزر | جسر الزرقاء |
حوف هكرميل | الخضيرة | ريغافيم | سدوت يام | سديه يتسحاك | عاميكام | عين عيرون | غان هشومرون | غيفعات
نيلي | قيساريا | كفار بينيس | كفار غليكسون | ليهافوت حافيفا | ماعنيت | معغان ميخائيل | منشيه | مئور

(رمز االشتراك
)500

 13.5ش.ج

شهري – حر
أسبوعي – حر
يومي – حر

 213ش.ج
 64ش.ج
 13.5ش.ج

2.2

الدائرتان  1شهري – حر
2+
أسبوعي – حر
(رمز االشتراك
يومي – حر
)501

 243ش.ج
 94ش.ج
 21.5ش.ج

التفافي حيفا الجنوبي

3.3

1

2.2
3.4

3.1
2.1 3.2

الدائرة + 1
المناطق ،2.2
3.4 ،3.3

(رمز االشتراك )503

شهري – حر  299ش.ج
أسبوعي – حر  115.5ش.ج
يومي – حر

3.2

(رمز االشتراك
)504

شهري – حر

 213ش.ج

أسبوعي – حر

 82ش.ج

يومي – حر

3.3

 21.5ش.ج

المتروبولين الشرقي

2.2

3.1
2.1 3.2

المناطق ،2.1
،3.3 ،2.2
3.2

شهري – حر

 213ش.ج

أسبوعي – حر

 82ش.ج

(رمز االشتراك  )506يومي – حر

 21.5ش.ج

متروبولين حيفا

1

2.2
3.4

 26.5ش.ج

المتروبولين الشمالي
المناطق
،3.1 ،2.1

2.1 3.2
3.3

3.1
2.1 3.2

التفافي حيفا موسع

1

المناطق  ،2.2شهري – حر
أسبوعي – حر
3.4 ،3.3
)
505
(رمز االشتراك
يومي – حر

 213ش.ج
 82ش.ج
 21.5ش.ج

أسبوعي – حر  57.5ش.ج

التفافي حيفا
الدائرة 1

2.2
3.4

 149ش.ج

 – 3.1نهاريا
 – 3.2كرميئيل (رمز االشتراك  )563يومي – حر
 – 3.3الناصرة (رمز االشتراك )564
 – 3.4زخرون (رمز االشتراك )565

أبيريم | أداميت | إلكوش | أوشرات | إيفن مناحيم | ايلون | البقيعة | بكيعين هحدشاه | بن عامي | بيت جن | بيت
هعيميك | بيتسيت | بيليخ | تسوريئيل | توفال | حالوتس | حانيتا | حراشيم | حرفيش | حوسن | ريغبا | زرعيت | ساعر
المنطقة | شافي تسيون | شتواله | شلومي | شوميراه | الشيخ دنون | عالوت ترشيحا | العرامشة | عفدون | عفرون | عمكاه |
 3.1عين يعكوف | غعتون | غورن | غورنوت هغليل | غيتاه | غيشر هزيف | فسوطة | كابري | كسرى كفر سميع | كفار
روش هنيكراه | كفار فراديم | كليل | كيشور | الفون | لبيدوت | لوحامي هغيتئوت | ليمان | ماتات | ماتسوفاه | مانوت |
المزرعة | معليا | معوناه | نافيه زيف | نتيف هشيراه | نهاريا | نيطوعاه | هياله | يانوح جت | يحيعام | يعراه

ﺣوﺗﺳوت
ﻟﯾف ھﻣﻔراﺗس

2.2 3. 3

ﻣﺣطﺎت ﻗطﺎر إﺳراﺋﯾل

الدائرة

2

ﻣرﻛﺎز ھﺷﻣوﻧﺎه

3.3

(رمز االشتراك )562

ﻛرﯾﺎت ﻣوﺗﺳﻛﯾن

ﺷﻔﺎﻋﻣرو

ﻛﻔر ﻛﻧﺎ
ﻧﺗﺳﯾرت ﻋﯾﻠﯾت

ﻋﯾن ھﻣﻔراﺗس

ﻋﻛﺎ

 – 2.1عكا
 – 2.2يوكنعام – طبعون

المتروبولين الجنوبي

(رمز االشتراك )560

(رمز االشتراك )561

اﻟﺑﺣ

3.1

أفيك | أوشا | بيت أورن | حيفا | دالية الكرمل | رمات يوحنان | طيرة الكرمل | عسفيا | كريات آتا | كريات بياليك |
كريات موتسكين | كريات يام | كفار بياليك | كفار غاليم | كفار همكابي | نيشر | هحوتريم | الياجور

1

ﻧﮭﺎرﯾﺎ

ﻛﺎﺑري

أسعار السفر داخل مناطق

الدائرة
وﺳط
ر اﻟﻣﺗ

ﻛﻔﺎر ﻓرادﯾم

اﻟﺑﻘﯾﻌﺔ
ﺑﯾت ﺟن

روش ھﻧﯾﻛراه
ﺷﻠوﻣﻲ

أسعار السفرة حسب مناطق

المتروبولين
الكامل

شهري – حر

 423ش.ج

أسبوعي – حر  162.5ش.ج

(رمز االشتراك  )507يومي – حر

 37.5ش.ج

التفافي حيفا الشمالي

1

الدائرة + 1
المناطق ،2.1
3.2 ،3.1

شهري – حر

 299ش.ج

أسبوعي – حر

 115.5ش.ج

(رمز االشتراك  )502يومي – حر

 26.5ش.ج

الخضيرة – حيفا

2.1

3.3

1

2.2
3.4

חדרה

الخضيرة +
الدائرة + 1
المناطق ،2.2
3.4 ،3.3

(رمز االشتراك )499

شهري – حر

 423ش.ج

أسبوعي – حر  162.5ش.ج
يومي – حر

 37.5ش.ج

