נוסעים ברכבת הקלה?
תוציאו טלפונים!

אפליקציות התשלום לנסיעה בתחבורה ציבורית
איתכם גם ברכבת הקלה בירושלים

פרטים נוספים באתר *8787 | www.pti.org.il

מורידים ,נרשמים
ומתקפים בקלות

סרקת,
נסעת!

נוסעות ונוסעים יקרים,

אנו שמחים לבשר לכם שהחל מתאריך  30לנובמבר  ,2021כ"ו בכסלו,
תשפ"ב ,אפליקציות התשלום לנסיעה בתחבורה ציבורית ,שהושקו לאחרונה,
יהיו תקפות גם לנסיעות ברכבת הקלה בירושלים.

כל אחת מהאפליקציות מאפשרת לכם להתחיל להשתמש בנייד במהירות

מורידים את האפליקציה:
בחרו אחת מתוך  3האפליקציות והורידו
אותה למכשיר מחנות האפליקציות.

לרשותכם  3אפליקציות (יישומונים) מהם תוכלו לבחור:

לתשלום

שימו לב:

• האפליקציות זמינות ב Apple Store -וב.Google Play -
• התעריפים ותנאי השימוש בכל האפליקציות זהים.
• כל האפליקציות מאושרות לשימוש על ידי משרד התחבורה.

נוסעים יותר? משלמים פחות!
השימוש באפליקצית התשלום מאפשר ליהנות מתעריפים אטרקטיביים במיוחד ,המחושבים לקראת סוף כל חודש.
לכל יום נקבעה תקרת תשלום ,המחושבת לפי המרחק שנסעתם באוטובוס ו/או ברכבת הקלה ולקראת סוף כל חודש
נערך חישוב של כלל הנסיעות שביצעתם באמצעות האפליקציה .תשלום באמצעות האפליקציה תקנה לכם הנחה של
עד  75%מעלות הנסיעות .פרטים נוספים על חישוב הנסיעות וההנחות תוכלו למצוא באתר משרד התחבורה.
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נרשמים :משלימים את תהליך ההרשמה,
מזינים את פרטי כרטיס אשראי.

3

מאשרים
שירותי מיקום
ומצלמה

נרשמים

מזינים פרטים אישיים

מזינים מספר טלפון
ומקבלים קוד אימות

מזינים פרטי
כרטיס אשראי

בוחרים פרופיל לצורך
קבלת הנחה

* תמונות המסכים לצורך המחשה בלבד.
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מתכננים
נסיעה

הגדירו מוצא ויעד ובחרו בתוצאת החיפוש המתאימה לכם.

מתקפים

הגדירו יעד נסיעה

בחרו במועד המתאים לכם

מראים לפקח
אישור תיקוף

* תמונות המסכים לצורך המחשה בלבד.
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ממשבים

מתקפים :הגיעו לתחנת הרכבת הקלה ,פתחו את היישומון וקבלו הודעת תיקוף ביישומון
עם ברקוד ,הכנסו לרכבת וסעו בשלום!
מעתה ,תוכלו לתקף נסיעה באוטובוס או ברכבת הקלה באמצעות טלפון הנייד שלכם.
המעבר בין אמצעי התחבורה השונים יתאפשר לטווח של  15קילומטרים ולמשך  90דקות
מרגע התיקוף.

בחרו בתוצאת החיפוש
המתאימה לכם

מקבלים
מידע מלא
על הפעילות
ביישומון

* תמונות המסכים לצורך המחשה בלבד.
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איך זה
עובד
באוטובוס?

1

מורידים את היישומון
מחנות האפליקציות
לטלפון הנייד ונרשמים
לשירות.

2

סורקים את מדבקת
הברקוד ()QR
כשעולים לאוטובוס.

3

מתיישבים בנוחות במושב.

4

מסמנים את יעד
הנסיעה או המרחק
שלכם בכל מקטע
נסיעה* ביישומון.

5

נהנים מהנסיעה.

6

בסוף החודש תחויבו בהתאם
לנסיעות שביצעתם בפועל בהתאם
לכל ההנחות שלהם תהיו זכאים.

מהי התקרה היומית וכיצד היא מחושבת?
התקרה היומית מחושבת בהתאם למרחק הנסיעה הבודדת הארוכה ביותר שביצע נוסע במהלך היממה .למשל ,נוסע
שנסע במהלך היום מרחק של  25ק"מ (ראו בטבלה) ,ישלם עבור יום זה  20.5ש"ח (ללא רכבת ישראל) ,לא משנה כמה
נסיעות ביצע באותו יום בטווח שקטן מ  25ק"מ.
אם עלות נסיעותיו של הנוסע באותו יום נמוכה מעלות התקרה היומית ,הנוסע ישלם עבור יום זה את עלות נסיעותיו
ולא את התקרה היומית .כלומר ,כלל התיקופים עבור הנסיעות באותה יממה יחושבו על פי המחיר הנמוך מבין השניים
הבאים :תקרת החיוב היומית או סכום תעריפי הנסיעות הבודדות באותה יממה (לאחר חישוב מעבר חופשי  90דקות*
והנחת פרופיל ,אם יש).
התקרה היומית מחושבת בהתאם ליום קלנדרי המתחיל ונגמר בשעה .00:00

שימו לב:
•יש לתקף את הברקוד מחדש בכל נסיעה ,גם במעבר בין קווי אוטובוס שונים במסגרת  90דקות.
•אין צורך לסרוק את הברקוד פעם נוספת בתום הנסיעה.

איך מחושב התשלום?

שיטת התעריפים ברכבת הקלה זהה לנסיעה באוטובוס בהתאם לתחנות המוצא והיעד שלכם.
לתשלום

שימו לב ,יש לתקף את הנסיעה בכל אחד מאמצעי התחבורה השונים!
•התשלום לנסיעה שהגדרתם תקף לטווח של  15קילומטרים ,במשך  90דקות מרגע התיקוף ,גם בשילוב
נסיעה ברכבת ובאוטובוס .שימו לב שלאחר שתזינו את היעד תקבלו פירוט של הנסיעה המומלצת
עבורכם ,הכולל את אמצעי התחבורה השונים.
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שימו לב! יש גם הנחות של סוף החודש...

שאלות ותשובות

היישומון החכם מחשב את הסכום לתשלום בסוף החודש ,ומזכה אתכם הנוסעים בהנחות נוספות ,בהתאם
לסכום הנסיעות החודשית הכולל.
למשל ,על כל סכום שהוא בין  195.51ש"ח ל 391.5-ש"ח מגיעה הנחה של  75%על הסכום מעל  195.5ש"ח,
לכן נוסע שסכום נסיעותיו הוא  ₪ 300ישלם בפועל  221.6ש"ח

.1
.2
.3

מדרגה

המדרגה בגינה
ניתנת ההנחה

שיעור ההנחה
במדרגה

סכום
שימושים

הנחה
אפקטיבית

כמה אשלם
בפועל

0%

100

0.00

100.00

0%

150

0.00

150.00

250

40.88

209.13

350

115.88

234.13

500

201.25

296.75

950

426.25

521.75

1300

520.88

779.13

1

עד ₪ 195.5

2

₪ 391.5 - 195.51

 75%הנחה על הסכום
שמעל ₪ 195.5

3

₪ 978.5 - 391.51

 50%הנחה על הסכום
שמעל ₪ 391.51

4

מעל ₪ 978.51

 25%הנחה על הסכום
שמעל ₪ 978.51

	*הנחה מצטברת מירבית במדרגה
	*בהתאם לצו הפיקוח על המחירים אשר נכנס לתוקף החל מה01/02/2021-

.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
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האם השימוש באפליקציות מבטל את הרב קו?
לא .הרב-קו נשאר איתנו .תוכלו להמשיך להשתמש בו לצד השימוש באפליקציות .שימו לב 		
שאין סנכרון בין כרטיס הרב-קו ובין האפליקציה.
האם אפשר לממש מעבר חופשי של  90דקות גם באמצעות האפליקציה?
כן .מעבר של  90דקות ניתן למימוש רק בנסיעות ברדיוס של  15ק"מ מנקודת המוצא 			
הראשונה ,באותה יממה ובכל אמצעי התחבורה הציבורית.
מה אני מראה לפקח במהלך הנסיעה?
אם פקח מבקש לראות שתיקפתם את הנסיעה בה אתם נמצאים ,אתם יכולים להראות לו את
הברקוד באפליקציה .שימו לב שיש לתקף את האפליקציה בכל אחד מאמצעי התחבורה.
		
האם ההנחות לבעלי פרופיל מיטיב ,כמו נוער ,סטודנטים ,אזרחים וותיקים ,בעלי
מוגבלויות ועוד ,נשמרות גם בתשלום באפליקציה?
ההנחות לבעלי פרופיל מיטיב נשמרות גם בתשלום באפליקציה ,למעט פרופיל סטודנט מורחב
ושירות לאומי .בתהליך ההרשמה באפליקציה יש לעקוב אחר ההוראות לבעלי פרופילים מיטיבים
כדי לקבל את ההנחות האמורות.
האם חייבים להזין פרטי כרטיס אשראי באפליקציה?
כן .ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לחיוב לא ניתן יהיה להשלים את ההרשמה ולהשתמש
באפליקציה.
האם כל האפליקציות תקפות לנסיעה ברכבת הקלה בירושלים?
כן .כל אחת משלוש האפליקציות תקפה לשימוש ברכבת הקלה.
היכן נמצא הברקוד אותו יש לסרוק על מנת לתקף את הנסיעה?
אין צורך לסרוק ברקוד לפני הכניסה לרכבת הקלה .כל שצריך לעשות הוא לפתוח את האפליקציה
ולהגדיר מוצא הנסיעה ברכבת הקלה.
לא הספקתי לתקף את הנסיעה ברכבת הקלה לפני הכניסה לרכבת .מה עושים?
יש לתקף את הנסיעה לפני הכניסה לרכבת הקלה.
מתי יש לתקף את האפליקציה בנסיעה המשלבת אוטובוס ורכבת קלה?
יש לתקף את הנסיעה פעמיים :בפעם הראשונה לפני הכניסה לרכבת הקלה ,ובפעם השנייה עם
העלייה לאוטובוס.
האם ניתן לתקף נסיעה ברכבת הקלה עבור יותר מנוסע אחד?
כן ,יש להגדיר את מספר הנוסעים באפליקציה.
האם ניתן להשתמש באפליקציה בנסיעה המשלבת את הרכבת הקלה ורכבת ישראל?
לא .יש לתקף בנפרד את שתי הנסיעות :ברכבת הקלה וברכבת ישראל.
האם השימוש באפליקציה לנסיעות ברכבת הקלה זהה לשימוש לנסיעות באוטובוסים?
כן ,האפליקציה נועדה לשימוש בכל אמצעי התחבורה הציבורית ,לרבות :רכבת ישראל ,הרכבת
הקלה בירושלים ,ובקרב כל קווי האוטובוס העירוניים והבין עירוניים.
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