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
بئر السبع 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!

بئر السبع

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
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بئر السبع

المنطقة بيت كاما | ترابين الصانع | دفيرا | رهط | شوفال | شومرياه | غيفعوت بار | الهف | اللقية | لهافيم |
 2.1ميشمار هنيغيف
المنطقة أوفاكيم | ايشل هنسي | بروش | بطيش | بيدوييم | بيطحاه | تأشور | تدهار | تيفراح | حتسيريم | رانين |
 2.2غيالت | مسلول
المنطقة

2.3

ابو كف ام بطين | تل السبع | حورة | السيد | شقيب السالم | عومر | كراميم | مولده | ميتار | نيفاتيم

أفشالوم | أور هنير | أوريم | أوهاد | ايبيم | إيريز | ايشبول | باعمي تاشاز | برور حايل | بري غان
| بني نيتساريم | بيت هغادي | بئيري | تسوحار | تسيئيليم | تكوماه | تلمي إلياهو | تلمي بيلو | تلمي
يوسيف | توشياه | حوليت | دوروت | ديكل | روحاما | ريعيم | زروعاه | زيمرات | ساعاد | سديروت
المنطقة | سديه افراهام | سديه تسفي | سديه نيتسان | سوفاه | شرشيرت | شلوميت | شوفا | شوكيدا | شيبوليم
 | 3.1عاميعوز | علوميم | عين هبيسور | عين هشلوشاه | غفعوليم | غفولوت | غيفيم | كفار ميمون | كفار
ميمون | كالحيم | كيريم شالوم | كيسوفيم | مابوعيم | ماغين | معغاليم | مليلوت | ميفالسيم | ميفطاحيم |
ناحل عوز | نافيه | نتيفوت | نير عام | نير عكيفا | نير عوز | نير موشيه | نير يتسحاك | نيريم | ياتيد |
ياخيني | يوشيفياه | ييشاع | ييفول
المنطقة أشاليم | بير هداج | بئير ميلكا | رفيفيم | ريتاميم | طالليم | كميهين | مشأبي ساديه | نيتسانا | نيتساني
 3.2سيناي | يروحام

 – 2.1رهط ،لهافيم
 – 2.2أوفاكيم (رمز االشتراك )181
 – 2.3عومر ،حورة (رمز االشتراك )182

شهري حر
 136ش.ج

 – 3.1نتيفوت سديروت

أسبوعي – حر
 39.5ش.ج

 – 3.2يروحام
 – 3.3عراد ،ديمونا (رمز االشتراك )185
 – 3.4جنوب جبل الخليل (رمز االشتراك )186

يومي – حر
 13.5ش.ج

(رمز االشتراك )183

(رمز االشتراك )184

3.2
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المناطق
،2.2 ،2.1
3.2 ،3.1
(رمز االشتراك
)175

بئر السبع

المنطقة أبو قرينات | دريجات | ديمونا | شاني ليفني | عراد | عرعرة النقب | قصر السر | كحلة | كسيفة |
 3.3مكحول

ﻧﯾﺗﺳﺎﻧﻲ
ﺳﯾﻧﺎي

ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﺳﺑﯾﮫ راﻣون
ﻣﺗﺳﺑﯾﮫ راﻣون

ﻣﯾﻔﺎﻟﺳﯾم
ﻛﻔﺎر ﻋزة

ﺗدھﺎر
ﺗﺄﺷور

ﺳدﯾﮫ ﺑوﻛﯾر

ﺣﺗﺳﯾﻔﺎه

ﺳدﯾروت

ﻧﺗﯾﻔوت

رھط

أﺷﻛوﻟوت
ﺗﯾﻧﯾﮫ

ﺷﺎﻧﻲ ﻟﯾﻔﻧﻲ

ﻋراد

ﺳدﯾروت

ﻋﺗﻧﺎﺋﯾل

أسعار السفر داخل مناطق

الدائرة

ﺗﯾﻠﯾم
أدوراه

أسعار السفر حسب مناطق

الدائرة + 1
شهري – حر  264ش.ج
المناطق ،2.1
أسبوعي – حر  102.5ش.ج
،3.2 ،2.3
3.4 ،3.3
يومي – حر  24ش.ج

(رمز االشتراك )174

אשקלון

3.4
2.1
3.1 2.2 1 2.3 3.3
3.2

أشكلون  +متروبولين
بئر السبع

متروبولين
كامل +
أشكلون

شهري – حر

 354ش.ج

أسبوعي – حر  137ش.ج

(رمز االشتراك  )179يومي – حر

 37.5ش.ج

