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בגוש דן מתקדמים לטעינה עצמית
בתחבורה הציבורית
עוברים לנסיעה בטוחה ומהירה יותר!
החל מתאריך  ,21.12.18יג בטבת תשע"ט ,לא תתאפשר יותר
רכישת כרטיסי נסיעה או טעינת רב-קו אצל נהגי האוטובוסים
בגוש דן (טבעת *.)1
אזרחים ותיקים יוכלו להמשיך לרכוש כרטיסי נייר מהנהג.
נוסעים שאין ברשותם כרטיס רב-קו טעון יוכלו לרכוש מהנהג
כרטיס רב-קו אנונימי טעון בנסיעה בודדת במחיר של .₪ 10.90

כל הדרכים לטעינת כרטיס הרב-קו
 -חוברת מידע -

* היישובים הנכללים בטבעת  :1ישרש | ראשון לציון | באר יעקב | ניר צבי | מצליח | רמלה | לוד | זיתן | בת ים | מקווה ישראל
חולון | אזור | תל אביב יפו | משמר השבעה | בית דגן | גנות | כפר חב"ד | חמד | אור יהודה | גבעתיים | רמת גן | קרית אונו
גבעת שמואל | בני ברק | אחיעזר | יגל | יהוד מונוסון | סביון | מגשימים | גני תקווה | גת רימון | מעש | פתח תקווה | כפר סירקין
בקווים עירוניים ובין-עירוניים המתחילים או המסיימים את נסיעתם ביישובים מחוץ לטבעת  ,1לא יהיה שינוי באופן התשלום והטעינה.

רשתות בהן ניתן לטעון את כרטיס הרב-קו
באשראי ובמזומן

נוסעות ונוסעים
כחלק מתהליך שיפור שירות התחבורה הציבורית ,החל מתאריך ,21.12.18
יג בטבת תשע"ט ,לא מתאפשרת יותר רכישת כרטיסי נסיעה או טעינת
רב-קו אצל נהגי האוטובוסים בגוש דן (טבעת .)1
ביטול אפשרות טעינת הרב-קו אצל הנהגים ימנע עיכובים והסחת דעת של הנהגים
וישפר את בטיחות ומהירות הנסיעה.
כמו כן ,תבוטל האפשרות לרכוש אצל הנהגים כרטיס נייר לנסיעה בודדת ,למעט אזרחים
ותיקים .בנוסף ,תתאפשר רכישת כרטיס רב-קו אנונימי טעון בנסיעה בודדת עבור .₪10.90
בחוברת זו מוצגות מגוון אפשרויות לטעינת כרטיס רב-קו באופן עצמאי  -במזומן ובאשראי.
בנוסף ,בימים אלה ,נמצאים בפיתוח אמצעים נוספים לטעינה אשר ייכנסו לתוקף בעתיד
הקרוב לרווחת הנוסעים.
נסיעה נעימה ובטוחה!

לנוחותכם ,מגוון הדרכים לטעינת כרטיס הרב-קו לפני עלייה לאוטובוס:

רק מה שטוב בשוק

קופצים שנייה ,עושים קנייה.

במרכזי שירות "על-הקו"
בתחנות מרכזיות וברחבי גוש דן

שירות הנפקה וטעינה של רב-קו באשראי ובמזומן*

מומלץ להצטייד ברב-קו אישי .ההנפקה היא ללא תשלום במרכזי השירות "על-הקו"
שירותי רב-קו תל אביב:
 אבן גבירול  35פינת הנביאים במסוף האוטובוסים בתחנת סבידור רכבת מרכזארלוזורוב
 תחנה מרכזית חדשה תחנות הרכבת בתל אביבשירותי רב-קו פתח תקווה:
 משרדי מסוף התחבורה הציבורית בסמוך לקניוןמול הכניסה מרח' ז'בוטינסקי
 רחוב אורלוב 84 רחוב צאלח שלום  30מרכז מסחרי צאלח שלום,שכונת עמישב
שירותי רב-קו ראשון לציון:
 הרצל  63התחנה המרכזית הישנה התחנה המרכזית החדשה סמוך לקופותשירותי רב-קו רמלה:
 רחוב הרצל  91קריית הממשלה  -התחנה המרכזיתשירותי רב-קו לוד:
 נמל התעופה בן גוריון אולם קבלת הבאיםליד שער יציאה  ,2בצמוד ל019 -
 -כיכר הפלמ"ח התחנה המרכזית

שירותי רב-קו בת ים:
 רחוב ניסנבאום 33 ,קניון הבתימון ,קומה 1 שדרות העצמאות 67שירותי רב-קו חולון:
 כיכר וייצמן 4שירותי רב-קו אור יהודה:
 אליהו סעדון  120קניון אור יהודה ,קומה 1שירותי רב-קו רמת גן:
 רחוב קרניצי 5שירותי רב-קו קרית אונו:
 שלמה המלך  37קניון קרית אונו קומה 7במרכז הרפואי
שירותי רב-קו בני ברק:
 רחוב בן גוריון 31 רחוב ירושלים 53שירותי רב-קו יהוד:
 -רחוב ויצמן 45

*במרכזי השירות ״על-הקו״ ניתן להצטייד ברב-קו אישי ללא תשלום ,ברב-קו אנונימי בתשלום של  ₪ 5ובקורא כרטיסים
למחשב האישי ב₪ 5-

לפירוט נקודות טעינה נוספות  www.trans-reform.org.ilובמוקד כל קו *8787

במכשירי הכספונט
ובעמדות תל-אופן

ברחבי גוש דן  -ללא עמלה
בכרטיס אשראי

מכשירי הכספונט ועמדות התל-אופן פזורים ברחבי
גוש דן בכיסוי נרחב ובמקומות נגישים .רשימת
המכשירים המלאה נמצאת באתר .trans-reform.org.il

מהנייד שלכם
ביישומונים רב-קו אונליין
וHopon-

במכשירי אנדרואיד תומכי NFC

בכרטיס אשראי

טוענים מכל מקום ,בכל זמן ,באמצעות הטלפון החכם
(במכשירים תומכי  .)NFCניתן להוריד את היישומונים
בחנות .google play

בעמדות האוטומטיות
לטעינה עצמית

הפזורות ברחבי גוש דן
ובתחנות הרכבת

בכרטיס אשראי ובמזומן

העמדות האוטומטיות נמצאות בתחנות רכבת ישראל
ובתחנות מרכזיות.

במחשב הביתי

באתרי רב-קו אונליין
וHopon-
בכרטיס אשראי

קל ,פשוט ונוח לטעון מהמחשב הביתי .יש להצטייד
בקורא כרטיסים (דונגל) אותו ניתן לרכוש במרכזי
"על-הקו" תמורת .₪ 5

בקוי חברת דן בלבד ניתן לשלם בעבור נסיעה בודדת ,ללא אפשרות מעבר וללא
הנחת זכאות באמצעות יישומון .Hopon

זכרו :חובה לתקף
בכל נסיעה!
כ ר טי ס

ה נ סי ע ה

של
ישראל

שאלות ותשובות נפוצות
מדוע מתבטלת אפשרות התשלום והטעינה אצל הנהג?
התשלום מסיח את דעת הנהגים מהנהיגה ועלול לפגוע בבטיחות הנוסעים ולעכב את הנסיעה .ביטול
אפשרות הטעינה אצל הנהגים יאפשר נסיעה בטוחה ומהירה יותר ללא עיכובים מיותרים.

כיצד ניתן להצטייד ברב-קו אישי?
תוכלו להנפיק כרטיס רב-קו בעמדות ובמרכזי השירות "על-הקו" ברחבי הארץ .לאיתור העמדה הקרובה
אליכם היכנסו לאתר  .alhakav.mot.gov.ilבנוסף ,ניתן להנפיק כרטיס רב-קו אישי באופן מקוון
באמצעות אתר "רב-קו אונליין" ואתר .Hopon

האם ניתן לנסוע באוטובוס ללא כרטיס רב-קו?
אזרחים ותיקים יוכלו להמשיך לרכוש כרטיסי נייר מהנהג .נוסעים שאין ברשותם כרטיס רב-קו טעון יוכלו
לרכוש מהנהג כרטיס רב-קו אנונימי טעון בנסיעה בודדת במחיר של  .₪ 10.90בנוסף ,בקווי חברת "דן"
בלבד ,קיימת האפשרות לתשלום נסיעה בודדת ללא הנחות וללא מעבר באמצעות יישומון .Hopon
זכרו :חובה לתקף בכל נסיעה!

מדוע כדאי להצטייד ברב-קו אישי?
כרטיס רב-קו אישי מזכה את בעליו בהנחות שמגיעות לו על פי חוק .הערך הצבור הנטען בכרטיס הרב-קו
האישי נשמר ללא פקיעת תוקף .במקרה של אובדן או גנבה ,ניתן לשחזר את היתרה הטעונה בכרטיס ללא
כל חיוב.

לפירוט נק' הטעינה
סרקו את הברקוד

טוענים לפני שעולים
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