
حيفا

أنطالق الخطة اإلصالحية في 
تسعيرات المواصالت العامة !



الغلط والسهو 
مرجوعان 

للطرفين

ravkavonline.co.il

يمكنكم شحن بطاقة الراف- كاف التي 
بحوزتكم بواحد من االشتراكات بواسطة 

موقع راف – كاف أون الين جديد!

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

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(.

2. ما 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 3 "دوائر": دائرة مركزية )الدائرة رقم 1( التي تشمل المدينة الرئيسية 
ومحيطها، وفيها تتم معظم السفريات،  و"دوائر ثانوية" )الدائرتان رقم2 و3( 
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 3 أنواع من االشتراكات: يومي، أسبوعي )7( وشهري )30(. ويتغير 
سعر االشتراك بموجب عدد أيام االستعمال وعدد مناطق السفر التي يغطيها.

شهري حر /"مرن 30": اشتراك للسفر بحرية في الحافلة و/أو 
في القطار. سريان مفعول االشتراك هو لمدة شهر ميالدي من 1 الشهر حتى 

نهاية الشهر )عند الشراء عن طريق شركات المواصالت العامة.  يمكن شراء 
االشتراك ابتداًء من تاريخ 25  في الشهر( أو لمدة – 30 يوماً في حالة شراء 

االشتراك في القطار.

أسبوعي حر / "مرن 7": اشتراك للسفر بحرية، ساري المفعول 
لمدة سبعة أيام من يوم الشراء. سريان مفعول االشتراك هو لمدة 7 أيام من يوم 

الشراء، سواء عند الشراء عن طريق شركات المواصالت أو عند الشراء في 
القطار.

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 

ذلك افحصوا جدول أنواع االشتراكات.

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 90 دقيقة، يسمح لكم بالتنقل بين الخطوط 

)خطوط الحافالت فقط في هذه المرحلة( كما هو الوضع اليوم.      كذلك، 
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 

.ravkavonline.co.il موقع اإلنترنت

هل ستسري أية تغييرات على أرقام الخطوط وعلى 
المسارات الموجودة؟

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

أستحق تخفيضاً في المواصالت العامة، هل سأواصل 
الحصول عليه؟

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 

.mot.gov.il التخفيضات المتنوعة تظهر في موقع وزارة المواصالت

 أين يمكنني إيجاد معلومات كاملة عن المناطق 
والتسعيرات؟ 

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



وزارة المواصالت والسلطة القطرية للمواصالت العامة تفخران بتدشين:

وصول الخطة االصالحية في تسعيرات 
المواصالت العامة إلى المتروبولينات 

من 1 كانون 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 3 "دوائر" 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.



قائمة بلدات مفصلة حسب مناطقمتروبولين حيفا والشمال

الخارطة تعرض البلدات المركزية فقط. 
قائمة البلدات الكاملة تظهر على اليسار
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محطات قطار إسرائیل

روش ھنیكراه
شلومي

كابري

جولس

طمرة

ھاردوف

طبعون

رمات یشاي

عین أیاله

میغادیم
عتلیت

قیساریا - بردیس حنھ

الخضیرة - غرب

بنیامینا

حوف ھكرمیل

بات غالیم مركاز ھشموناه

لیف ھمفراتس
حوتسوت 

كریات حاییم
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یوكنعام

شفاعمرو

عین ھمفراتس
عكا

غورن
شومیراه

كفار فرادیم البقیعة
بیت جن

الرامة

غیلون

طیرة الكرملنیشر

بیت أورن
عسفیا

دالیة الكرمل

سخنین

 متسبیھ نیطوفا
بیت ریمون

ھسواللیم

كفر كنا
نتسیرت عیلیت

مغدال ھعیمیك

عامیكام

سدیھ 
یتسحاك

كفار باروخ

مجیدو
الفریدیسراموت منشیھ 

عرابة

معالوت 
ترشیحا 

نھاریا

كرمیئیل

الكریوت

حیفا

الناصرة

قیساریا بنیامینا

منطقة   الخضیرة

الخضیرة

 زخرون یعكوف



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

الدائرة 
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

الدائرة 
2

المنطقة 
2.1

أبو سنان | أحيهود | عبلين | بستان الجليل | بير المكسور | الجديدة المكر | جولس | طال إيل | طمرة | يسعور | يركا | 
كابول | كفر ياسيف | كفار مسريك | متسبيه أفيف | عين همفراتس |  عكا  | شومرات | شعب | شفاعمرو

المنطقة 

2.2

إبطن | ألوني آبا | ألونيم | إلياكيم | أورانيم | بسمة طبعون | بيت تسفي | بيت زيد | بيت شعاريم | بيت ليحيم هغليليت 
| 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 
الحجاجرة | 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  

الدائرة 
3

المنطقة 

3.1

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 

| شافي تسيون | شتواله | شلومي | شوميراه | الشيخ دنون | عالوت ترشيحا | العرامشة | عفدون | عفرون | عمكاه | 
عين 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

المنطقة 

3.2

إشبال | إشحار | أفطاليون | البعنة | تسفياه | تسوريت | حازون | الحسينية | دير األسد | دير حنا | راس العين | راكيفيت 
| 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 

الهيجاء | لوطم | مانوف | مجد الكروم | المغار | موران | موريشيت | ميخمانيم | نحف | هاراريت | وادي سالمة | ياعد 
| يودفات | يوفاليم

المنطقة 

3.3

إكسال | ألون هغليل | البعينة النجيدات | بيت ريمون | تسيبوري | تيمرات  | حنتون | رمات دافيد | رمانة | رمة الهيب 
| الرينة | الزرازير | سريد | شيمشيت | طرعان | عيلوط | عين ماهل | غفات | غيفعات إياله | غينيغار | كفار باروخ | 
كفار هحورش | كفر كنا | لعزير |  متسبيه نيطوفا  | المشهد | مغدال هعيميك |  الناصرة  |  نتسيرت عيليت  | نهالل | 

هسوالليم | هوشعياه | يافة الناصرة | يفعات

المنطقة 

3.4
بات شلومو | داليا | دور | راموت منشيه | رمات هشوفيط |  زخرون يعكوف  | عين هشوفيط | عين هعيميك | غيلعاد | 

الفريديس | معيان تسفي | ميشمار هعيميك | مئير شفياه | نحشوليم | هزورياع

قائمة بلدات مفصلة حسب مناطق
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التفافي حيفا
213 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1 

)رمز االشتراك 
)500

64 ش.ج أسبوعي – حر 
13.5 ش.ج يومي – حر 

213 ش.ج شهري – حر   المناطق 2.2، 
3.4 ،3.3

)رمز االشتراك 505(
82 ش.ج أسبوعي – حر 

21.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين الجنوبي    

299 ش.ج شهري – حر الدائرة 1 + 
المناطق 2.1، 

 3.2 ،3.1
)رمز االشتراك 502(

115.5 ش.ج أسبوعي – حر 
26.5 ش.ج يومي – حر 

التفافي حيفا الشمالي

423 ش.ج شهري – حر الخضيرة + 
الدائرة 1 + 

المناطق 2.2، 
 3.4 ،3.3

)رمز االشتراك 499(

162.5 ش.ج أسبوعي – حر 

37.5 ش.ج يومي – حر 

الخضيرة – حيفا

423 ش.ج شهري – حر   المتروبولين 
الكامل

)رمز االشتراك 507(

162.5 ش.ج أسبوعي – حر 
37.5 ش.ج يومي – حر 

متروبولين حيفا

299 ش.ج شهري – حر الدائرة 1 + 
المناطق 2.2، 

 3.4 ،3.3
)رمز االشتراك 503(

115.5 ش.ج أسبوعي – حر 
26.5 ش.ج يومي – حر 

التفافي حيفا الجنوبي

243 ش.ج شهري – حر   الدائرتان 1 
2 +

)رمز االشتراك 
)501

94 ش.ج أسبوعي – حر 
21.5 ش.ج يومي – حر 

التفافي حيفا موسع

213 ش.ج شهري – حر المناطق 2.1، 
 ،3.3 ،2.2

 3.2
)رمز االشتراك 506(

82 ش.ج أسبوعي – حر 

21.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين الشرقي

213 ش.ج شهري – حر   المناطق 
 ،3.1 ،2.1

3.2
)رمز االشتراك 

)504

82 ش.ج أسبوعي – حر 

21.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين الشمالي

أسعار السفر داخل مناطق

149 ش.ج شهري – حر  

57.5 ش.ج أسبوعي – حر 

13.5 ش.ج يومي – حر 

2.1 – عكا )رمز االشتراك 560(
 2.2 – يوكنعام – طبعون 

)رمز االشتراك 561(

3.1 – نهاريا )رمز االشتراك 562(
3.2 – كرميئيل )رمز االشتراك 563(
3.3 – الناصرة )رمز االشتراك 564(
3.4 – زخرون )رمز االشتراك 565(

أسعار السفرة حسب مناطق قائمة بلدات مفصلة حسب مناطق
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أورشليم 
القدس

أنطالق الخطة اإلصالحية في 
تسعيرات المواصالت العامة !



الغلط والسهو 
مرجوعان 

للطرفين

ravkavonline.co.il

يمكنكم شحن بطاقة الراف- كاف التي 
بحوزتكم بواحد من االشتراكات بواسطة 

موقع راف – كاف أون الين جديد!

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

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(.

2. ما 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 3 "دوائر": دائرة مركزية )الدائرة رقم 1( التي تشمل المدينة الرئيسية 
ومحيطها، وفيها تتم معظم السفريات،  و"دوائر ثانوية" )الدائرتان رقم2 و3( 
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 3 أنواع من االشتراكات: يومي، أسبوعي )7( وشهري )30(. ويتغير 
سعر االشتراك بموجب عدد أيام االستعمال وعدد مناطق السفر التي يغطيها.

شهري حر /"مرن 30": اشتراك للسفر بحرية في الحافلة و/أو 
في القطار. سريان مفعول االشتراك هو لمدة شهر ميالدي من 1 الشهر حتى 

نهاية الشهر )عند الشراء عن طريق شركات المواصالت العامة.  يمكن شراء 
االشتراك ابتداًء من تاريخ 25  في الشهر( أو لمدة – 30 يوماً في حالة شراء 

االشتراك في القطار.

أسبوعي حر / "مرن 7": اشتراك للسفر بحرية، ساري المفعول 
لمدة سبعة أيام من يوم الشراء. سريان مفعول االشتراك هو لمدة 7 أيام من يوم 

الشراء، سواء عند الشراء عن طريق شركات المواصالت أو عند الشراء في 
القطار.

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 

ذلك افحصوا جدول أنواع االشتراكات.

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 90 دقيقة، يسمح لكم بالتنقل بين الخطوط 

)خطوط الحافالت فقط في هذه المرحلة( كما هو الوضع اليوم.      كذلك، 
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 

.ravkavonline.co.il موقع اإلنترنت

هل ستسري أية تغييرات على أرقام الخطوط وعلى 
المسارات الموجودة؟

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

أستحق تخفيضاً في المواصالت العامة، هل سأواصل 
الحصول عليه؟

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 

.mot.gov.il التخفيضات المتنوعة تظهر في موقع وزارة المواصالت

 أين يمكنني إيجاد معلومات كاملة عن المناطق 
والتسعيرات؟ 

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



وزارة المواصالت والسلطة القطرية للمواصالت العامة تفخران بتدشين:

وصول الخطة االصالحية في تسعيرات 
المواصالت العامة إلى المتروبولينات 

من 1 كانون الثاني/يناير 2016 
سيستفيد المسافرون في المواصالت العامة في متروبولين 

أورشليم القدس  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 3 "دوائر" 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.



قائمة بلدات مفصلة حسب مناطقمتروبولين أوررشليم القدس
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الدائرة 

1
إيفن سبير | أورا | بيت زايت | بيت نيكوفا | غيفاع بنيامين | غفعون هحدشاه |  غيفعات 
زئيف  | هار غيلو |  أورشليم القدس  | كوخاف يعكوف |  مفسيرت تسيون  |  موتسا 

عيليت |  معاليه أدوميم  | عين كارم مدرسة زراعية | علمون | عامينداف | كيدار | رمات 
راحيل

الدائرة 

2

المنطقة 

2.1

أبو غوش | إيتانيم | بيت حورون | بيت مئير | بار غيورا |  بيتار عيليت  | غيفعات يعاريم 
| هار ادار | ياد هشموناه | يديداه | كسالون | ميفو بيتار | مطاع | معاليه هحميشاه | نافيه 

إيالن | نطاف | نيس هاريم | عين نقوبا | عين رافة | تسوفاه | تسور هداسا | كريات يعاريم | 
كريات يعاريم مؤسسة | كريات عنافيم | رمات رازيئيل | شوئيفا | شورش

المنطقة 

2.2
بيت إيل | كفار أدوميم | معاليه مخماس | عوفرا | بساغوت

المنطقة 

2.3
ألون شفوت | العازار | إفرات | مغدال عوز | نافيه دانيئيل | نوكديم | روش تسوريم | تيكوع

الدائرة 

3

المنطقة 
3.1

أفيعيزر | أديرت | ايشتئول |  بيت شيمش  | بيكواع | غيفعات يشعياهو | غيزو | غيفن  | 
هارئيل  | زخاريا | زانواح | طال شاحر | يشعي | كفار أوريا | لوزيت | محسياه | مسيالت 

تسيون | نافيه ميخائيل | نافيه شالوم | نيحوشاه | ناحام | نحشون | نتيف هالميد هيه | عغور | 
تسلفون | تسفريريم | تسورعاه | سدوت ميخا | سريغيم | تيروش | تعوز | تروم

المنطقة 
3.2

غيمزو | دوليف | حشمونائيم | طالمون | كفار دانيئيل | كفار هأورانيم | كفار روت | البيد | 
ميفو حورون | ميفو موديعيم |  موديعين مكابيم ريعوت  | موديعين عيليت  | متاتياهو | نوف 

أيالون | نيلي | نعليه | شيالت | شعلفيم

المنطقة 
3.3

أفنات | ألموغ | بيت هعرافاه | فيرد يريحو | كوخاف هشاحر | متسبيه يريحو | متسبيه شاليم 
| قاليا | ريمونيم

المنطقة 
أسفار | بات عاين | كفار عتسيون | كرمي تسور | معاليه عاموس |  كريات أربع 3.4

قائمة بلدات مفصلة حسب مناطق
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المتروبولين الغربي

213 ش.ج شهري – حر   المناطق 
 ،3.1 ،2.1

3.2
)رمز االشتراك 

)675

82 ش.ج أسبوعي – حر 

21.5 ش.ج يومي – حر 

التفافي أورشليم القدس

213 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1
)رمز االشتراك 

)671
64 ش.ج أسبوعي – حر 

13.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين الشرقي

213 ش.ج شهري – حر   المناطق 
 ،2.3 ،2.2
3.4 ،3.3

)رمز االشتراك 
)676

82 ش.ج أسبوعي – حر 

21.5 ش.ج يومي – حر 

متروبولين أوررشليم 
القدس

423 ش.ج  المتروبولين شهري – حر  
الكامل

)رمز االشتراك 
)677

أسبوعي – حر 162.5 ش.ج
37.5 ش.ج يومي – حر 

 أورشليم القدس موسع

243 ش.ج شهري – حر   الدائرتان 1 
2 +

)رمز االشتراك 
)672

94 ش.ج أسبوعي – حر 
21.5 ش.ج يومي – حر 

التفافي أورشليم القدس 
+ غرب

299 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1 
+ المناطق 
 ،3.1 ،2.1

 3.2
)رمز االشتراك 

)673

115.5 ش.ج أسبوعي – حر 

26.5 ش.ج يومي – حر 

التفافي أورشليم القدس 
+ شرق

299 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1 
+ المناطق 
 ،2.3 ،2.2
3.4 ،3.3

)رمز االشتراك 
)674

أسبوعي – حر 115.5 ش.ج

26.5 ش.ج يومي – حر 

أسعار السفر داخل مناطق

شهري – حر   
 149 ش.ج

أسبوعي – حر   
 57.5 ش.ج
 يومي – حر
13.5 ش.ج

2.1 – جبال أورشليم القدس )رمز االشتراك 693(
2.2 – بنيامين )رمز االشتراك 694(

2.3 – غوش عتسيون )رمز االشتراك 695(
3.1 – منطقة بيت شيمش )رمز االشتراك 696(

3.2 – منطقو موديعين )رمز االشتراك 697(
3.3 – غور البحر الميت )رمز االشتراك 698(

3.4 – منطقة كريات أربع )رمز االشتراك 699(

أسعار السفر حسب مناطققائمة بلدات مفصلة حسب مناطق
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تل أبيب

أنطالق الخطة اإلصالحية في 
تسعيرات المواصالت العامة !



الغلط والسهو 
مرجوعان 

للطرفين

ravkavonline.co.il

يمكنكم شحن بطاقة الراف- كاف التي 
بحوزتكم بواحد من االشتراكات بواسطة 

موقع راف – كاف أون الين جديد!

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

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(.

2. ما 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 3 "دوائر": دائرة مركزية )الدائرة رقم 1( التي تشمل المدينة الرئيسية 
ومحيطها، وفيها تتم معظم السفريات،  و"دوائر ثانوية" )الدائرتان رقم2 و3( 
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 3 أنواع من االشتراكات: يومي، أسبوعي )7( وشهري )30(. ويتغير 
سعر االشتراك بموجب عدد أيام االستعمال وعدد مناطق السفر التي يغطيها.

شهري حر /"مرن 30": اشتراك للسفر بحرية في الحافلة و/أو 
في القطار. سريان مفعول االشتراك هو لمدة شهر ميالدي من 1 الشهر حتى 

نهاية الشهر )عند الشراء عن طريق شركات المواصالت العامة.  يمكن شراء 
االشتراك ابتداًء من تاريخ 25  في الشهر( أو لمدة – 30 يوماً في حالة شراء 

االشتراك في القطار.

أسبوعي حر / "مرن 7": اشتراك للسفر بحرية، ساري المفعول 
لمدة سبعة أيام من يوم الشراء. سريان مفعول االشتراك هو لمدة 7 أيام من يوم 

الشراء، سواء عند الشراء عن طريق شركات المواصالت أو عند الشراء في 
القطار.

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 

ذلك افحصوا جدول أنواع االشتراكات.

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 90 دقيقة، يسمح لكم بالتنقل بين الخطوط 

)خطوط الحافالت فقط في هذه المرحلة( كما هو الوضع اليوم.      كذلك، 
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 

.ravkavonline.co.il موقع اإلنترنت

هل ستسري أية تغييرات على أرقام الخطوط وعلى 
المسارات الموجودة؟

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

أستحق تخفيضاً في المواصالت العامة، هل سأواصل 
الحصول عليه؟

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 

.mot.gov.il التخفيضات المتنوعة تظهر في موقع وزارة المواصالت

 أين يمكنني إيجاد معلومات كاملة عن المناطق 
والتسعيرات؟ 

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



وزارة المواصالت والسلطة القطرية للمواصالت العامة تفخران بتدشين:

وصول الخطة االصالحية في تسعيرات 
المواصالت العامة إلى المتروبولينات 

من 1 كانون الثاني/يناير 2016 
سيستفيد المسافرون في المواصالت العامة في متروبولين تل 

أبيب 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 3 "دوائر" 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.



الخارطة تعرض البلدات المركزية فقط. 
قائمة البلدات الكاملة تظهر على اليسار

قائمة بلدات مفصلة حسب مناطقمتروبولين تل أبيب
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2.3
محطات قطار إسرائيل



منطقة 
أشكلون

أوروت | إمونيم |  أشكلون  | بئير طوفيا | بيت حيلكياه | بيت عيزرا | بيت شيكما | غيفعاتي | غفار عام | غيئاه 
| زيكيم | حوف  أشكلون  | ياد مردخاي | يوآف | ينون | كفار هريف | كفار مناحيم | كرمياه| مجلس إقليمي بئير 

طوفيا | مجلس إقليمي شافير | مفكيعيم | مطيه يهودا | مصانع مفرق مآلخي | ناحل سوريك | نيتسان | نيتسان ب | 
نتيف هعسراه | عيزير | كريات مآلخي | تلمي يافيه

منطقة 
الخضيرة

آفيئيل | أور عكيفا | بيت حنانيا | بنيامينا غيفعات عادا | بركائي | جسر الزرقاء | غيفعات نيلي | غان هشومرون 
|  زخرون يعكوف  | الخضيرة | حوف هكرميل | كفار غليكسون | كفار بينيس | ليهافوت حافيفا | مئور | منشيه | 

معغان ميخائيل | ماعنيت | عين عيرون | عاميكام | برديس حنة كركور | قيساريا | ريغافيم | سديه يتسحاك | سدوت 
يام | تلمي إليعيزر

الدائرة 

1
أور يهودا | آزور | أحيعيزر | بئير يعكوف | بيت داغان |  بني براك  |  بات يام  | غيفعات شموئيل | غفعاتايم | 
غانوت | غاني تيكفاه | غات ريمون | زيتان |  حولون  | حيميد | ياغيل | يهود مونوسون | يشريش | كفار حباد | 

كفار سيركين | اللد | مغشيميم | ماعس | متسلياح | ميكفي يسرائيل | ميشمار هشيفعاه | نير تسفي | سفيون |  بيتاح 
تيكفا  | كريات أونو |  ريشون لتسيون  | الرملة |  رمات غان  |  تل أبيب- يافا

الدائرة 

2

المنطقة 
2.1

 إليشماع | أرسوف | بيت بيرل | بني تسيون | بصرة | جلجولية | غيفعات حين | غليل يام | غان حاييم
غاني عام | غاعش | هود هاشارون |  هرتسليا  | حاغور | حورشيم | حروتسيم | يرحيف | يركونا | كفر برا | 

كفار مالل |  كفار سابا  | كفار شمرياهو | ماتان | نافيه يمين | نافيه ييرك | نير إلياهو | نيريت | عدانيم | تسوفيت | 
راموت هاشفيم | رمات هاشارون |  رعنانا  | ريشبون | سديه فربورغ | سديه حيميد | شفاييم

المنطقة 
2.2

أحيسماخ |  إلعاد  | بئيروت يتسحاك | بيت نحميا | بيت عريف | بن شيمن | بن شيمن قرية شبيبة | بني عطاروت 
باريكت | غيفعات هشلوشاه | غيفعات كوح | غينتون | حديد | طيرات يهودا | كفار ترومان | كفر قاسم | كيرم بن 

شيمن | مازور | نوفيخ | نحاليم | نحشونيم | عينات | تسفرياه |  روش هعاين  | ريناتيا | شوهام 

المنطقة 
2.3

بيت إلعزاري | بيت غمليئيل | بيت حنان | بيت عوفيد | بن زكاي | غيئاليا | غيفعات برينر | غيبتون | غان سوريك 
غان شلومو | غاني هدار | غاني يوحنان | يفنه | يتسيتس | كفار بيلو | كفار هانغيد | مزكيرت باتيا | نيطاعيم |  نيس 

تسيونا  | ناعن | نيتسر سيريني | سيترياه | عيانوت | بلماحيم | كريات عكرون |  رحوفوت  | راموت مئير 

الدائرة 

3

المنطقة 
3.1

أفيحايل | ايفن يهودا | أوديم | أومتس | أحيطوف | أيال | إلياخين | إلياشيف | بئيروتايم | بورغاتا | بحان | بيت 
هليفي | بيت حيروت | بيت يهوشواع | بيت يناي | بيت يتسحاك شاعر حيفر | بيتان أهارون | بني درور | بات حين 

| بات حيفر | غيئولي تيمان | غيئوليم | غيفعات حاييم ايحود غيفعات حاييم مئوحاد | غيفعات شبيرا | غان يوشياه 
| غنوت هدار | هدار عام | همعبيل | المركز األكاديمي روبين | هعوغن | زيمر | حفتسيليت هاشارون | حوغاله 
| حوفيت | حيبات تسيون | حانيئيل | حيرف لئات | حيروت | الطيبة | الطيرة | ياد حانا | يانوف | ياعف | ياكوم 

| كوخاف يائير | كفار هيس | كفار هروئيه | كفار فيتكين | كفار حاييم | كفار يديديا | كفار يونا | كفار يعفيتس 
ركفار مونش | كفار نيطير | كفار عفوداه | ميفوئوت يام | ميخمورت | معباروت | ميشمار هاشارون | مشميرت | 
نوردياه | نيتساني عوز | نيعوريم |  نتانيا  | عوليش | عزريئيل | عين هحورش | عين فيرد | عين سريد | بورات 

| برديسياه | تسوكي يام | تسور يتسحاك | تسور موشيه | تسور ناتان | كاديما تسوران | قلنسوة | كريات شلومو 
|رمات هكوفيش | شوشنات هعماكيم | شاعر إفرايم | تل يتسحاك | تل موند | تنوفوت

المنطقة 
3.2

غيمزو | حشمونائيم | كفار دانيئيل | كفار هأورانيم | كفار روت | البيد | ميفو موديعيم |  موديعين مكابيم ريعوت  | 
موديعين عيليت  | متاتياهو | نوف أيالون | شيالت | شعلفيم

المنطقة 
3.3

 أشدود  | بيتسرون | بيت حشمونائي | بيت عوزيئيل | بيت ربان | بني دروم | بني عياش | بنياه | غديرا | غيزر 
غان هدروم | غان يفنه | حولدا | حتساف | حتسور أشدود  | ياد رمبام | يسودوت | كنوت | كفار أفيف | كفار بن 

نون | كفر مردخاي | كفار شموئيل | كيرم يفنه | كرمي يوسيف | ميشار | ميسغاف دوف | ميشمار أيالون | ميشمار 
دافيد | نيفيه ميفطاح | نير غاليم | عزاريا | عزريكام | عسيريت | بديا | بيتحياه | كيفوتسات يفنه | كدرون | سديه 
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قائمة بلدات مفصلة حسب مناطق



أسعار السفر داخل مناطق

149 ش.ج شهري – حر  

57.5 ش.ج أسبوعي – حر 

13.5 ش.ج يومي – حر 

2.1 – الشارون )رمز االشتراك 152(
2.2 – روش هعاين شوهام )رمز 

االشتراك 153(

2.3 – رحوفوت )رمز االشتراك 154(
3.1 – نتانيا )رمز االشتراك 155(

3.2 – منطقة موديعين )رمز 
االشتراك 156(

3.3 – أشدود )رمز االشتراك 157(

غوش دان
213 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1

)رمز االشتراك 
)141

64 ش.ج أسبوعي – حر 
13.5 ش.ج يومي – حر 

243 ش.ج شهري – حر   الدائرتان 1 
2 +

)رمز االشتراك 
)142

94 ش.ج أسبوعي – حر 
21.5 ش.ج يومي – حر 

غوش دان موسع
213 ش.ج شهري – حر   المناطق 

3.1 + 2.1
)رمز االشتراك 

)145

82 ش.ج أسبوعي – حر 
21.5 ش.ج يومي – حر 

الشارون ونتانيا

213 ش.ج شهري – حر   المناطق 
 ،3.2 ،2.3

3.3
)رمز االشتراك 

)147

82 ش.ج أسبوعي – حر 

21.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين الجنوبي

299 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1 + 
المناطق 2.2، 
 ،3.2 ،2.3

3.3
)رمز االشتراك 144(

115.5 ش.ج أسبوعي – حر 

26.5 ش.ج يومي – حر 

غوش دان + الجنوب

213 ش.ج شهري – حر   المناطق 
3.2 + 2.2
)رمز االشتراك 

)146

82 ش.ج أسبوعي – حر 
21.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين الشرقي

423 ش.ج شهري – حر   المتروبولين 
الكامل

)رمز االشتراك 
)148

162.5 ش.ج أسبوعي – حر 
37.5 ش.ج يومي – حر 

المتروبولين غوش دان

423 ش.ج شهري – حر   المتروبولين 
الكامل + 
الخضيرة

)رمز االشتراك 
)150

162.5 ش.ج أسبوعي – حر 

37.5 ش.ج يومي – حر 

الخضيرة – غوش دان

423 ش.ج شهري – حر   المتروبولين 
الكامل + 
أشكلون

)رمز االشتراك 
)151

162.5 ش.ج أسبوعي – حر 

37.5 ش.ج يومي – حر 

أشكلون – غوش دان

299 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1 
+ المناطق 
 ،2.2 ،2.1

 3.1
)رمز االشتراك 

)143

115.5 ش.ج أسبوعي – حر 

26.5 ش.ج يومي – حر 

غوش دان + الشمال
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بئر السبع

أنطالق الخطة اإلصالحية في 
تسعيرات المواصالت العامة !



الغلط والسهو 
مرجوعان 

للطرفين

ravkavonline.co.il

يمكنكم شحن بطاقة الراف- كاف التي 
بحوزتكم بواحد من االشتراكات بواسطة 

موقع راف – كاف أون الين جديد!

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

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(.

2. ما 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 3 "دوائر": دائرة مركزية )الدائرة رقم 1( التي تشمل المدينة الرئيسية 
ومحيطها، وفيها تتم معظم السفريات،  و"دوائر ثانوية" )الدائرتان رقم2 و3( 
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 3 أنواع من االشتراكات: يومي، أسبوعي )7( وشهري )30(. ويتغير 
سعر االشتراك بموجب عدد أيام االستعمال وعدد مناطق السفر التي يغطيها.

شهري حر /"مرن 30": اشتراك للسفر بحرية في الحافلة و/أو 
في القطار. سريان مفعول االشتراك هو لمدة شهر ميالدي من 1 الشهر حتى 

نهاية الشهر )عند الشراء عن طريق شركات المواصالت العامة.  يمكن شراء 
االشتراك ابتداًء من تاريخ 25  في الشهر( أو لمدة – 30 يوماً في حالة شراء 

االشتراك في القطار.

أسبوعي حر / "مرن 7": اشتراك للسفر بحرية، ساري المفعول 
لمدة سبعة أيام من يوم الشراء. سريان مفعول االشتراك هو لمدة 7 أيام من يوم 

الشراء، سواء عند الشراء عن طريق شركات المواصالت أو عند الشراء في 
القطار.

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 

ذلك افحصوا جدول أنواع االشتراكات.

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 90 دقيقة، يسمح لكم بالتنقل بين الخطوط 

)خطوط الحافالت فقط في هذه المرحلة( كما هو الوضع اليوم.      كذلك، 
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 

.ravkavonline.co.il موقع اإلنترنت

هل ستسري أية تغييرات على أرقام الخطوط وعلى 
المسارات الموجودة؟

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

أستحق تخفيضاً في المواصالت العامة، هل سأواصل 
الحصول عليه؟

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 

.mot.gov.il التخفيضات المتنوعة تظهر في موقع وزارة المواصالت

 أين يمكنني إيجاد معلومات كاملة عن المناطق 
والتسعيرات؟ 

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



وزارة المواصالت والسلطة القطرية للمواصالت العامة تفخران بتدشين:

وصول الخطة االصالحية في تسعيرات 
المواصالت العامة إلى المتروبولينات 

من 1 كانون 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 3 "دوائر" 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.



قائمة بلدات مفصلة حسب مناطقمتروبولين بئر السبع

الخارطة تعرض البلدات المركزية فقط.
قائمة البلدات الكاملة تظهر على اليسار
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2.3

 متسبیھ رامون

عین یاھاف
عیزوز  حتسیفاه 

سدیھ بوكیر

منطقة متسبیھ رامون

منطقة 
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أوفاكیم
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لھافیم - رھط
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بئر السبع - الشمال / الجامعة
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| سديه افراهام  | سديه تسفي | سديه نيتسان | سوفاه | شرشيرت | شلوميت | شوفا | شوكيدا | شيبوليم 
| عاميعوز | 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 
3.2

أشاليم | بير هداج | بئير ميلكا | رفيفيم | ريتاميم | طالليم | كميهين | مشأبي ساديه | نيتسانا | نيتساني 
سيناي | يروحام

المنطقة 
3.3

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

المنطقة 
3.4

أدوراه | أشكوليت | بني حيفير | تيليم | تينيه | حغاي | سنسناه | سوسيا | شيمعا | عتنائيل | كرميل | 
ماعون | متسودات يهودا | نيغوهوت

منطقة 
أشكلون

أشكلون | إمونيم | أوروت | بيت حيلكياه | بيت شيكما | بيت عيزرا | بئير طوفيا | تلمي يافيه | حوف  
أشكلون  | زيكيم | عيزير | غفار عام | غيفعاتي | غيئاه | كرمياه| مجلس إقليمي بئير طوفيا | كريات 

مآلخي | كفار مناحيم | كفار هريف | مجلس إقليمي شافير | مصانع مفرق مآلخي | مطيه يهودا | مفكيعيم 
| ناحل سوريك | نتيف هعسراه | نيتسان | نيتسان ب | ياد مردخاي | ينون | يوآف

منطقة 
متسبيه 
رامون

حتسيفاه | سديه بوكير  | عيدان | عيزوز | عين ياهاف | متسبيه رامون | ميدريشيت بن غوريون | 
ميرحاف عام

قائمة بلدات مفصلة حسب مناطق



منطقة الغرب والنقب

200 ش.ج شهري حر   المناطق 
 ،2.2 ،2.1
 3.2 ،3.1
)رمز االشتراك 

)175

77 ش.ج أسبوعي – حر 

18 ش.ج يومي – حر 

لهافيم، الغرب والنقب

200 ش.ج المناطق 2.1، شهري حر  
 ،3.2 ،2.2
 3.4 ،3.3
)رمز االشتراك 

)176

77 ش.ج أسبوعي – حر 

18 ش.ج يومي – حر 

متروبولين كامل
354 ش.ج شهري – حر   متروبولين 

كامل + متسبيه 
رامون

)رمز االشتراك 177(

137 ش.ج أسبوعي – حر 
37.5 ش.ج يومي – حر 

 أشكلون + متروبولين 
بئر السبع

354 ش.ج شهري – حر متروبولين 
كامل + 
أشكلون

)رمز االشتراك 179(

137 ش.ج أسبوعي – حر 

37.5 ش.ج يومي – حر 

بئر السبع 
149 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1

)رمز االشتراك 
)171

42.5 ش.ج أسبوعي – حر 
9.5 ش.ج يومي – حر 

بئر السبع موسع

200 ش.ج شهري – حر    الدائرتان 
2 + 1

)رمز االشتراك 
)172

77 ش.ج أسبوعي – حر 
18 ش.ج يومي – حر 

بئر السبع + الغرب والنقب

264 ش.ج شهري – حر   الدائرة 1 + 
المناطق 2.1، 

 3.2 ،3.1 ،2.2
)رمز االشتراك 173(

أسبوعي – حر 102.5 ش.ج

24 ش.ج يومي – حر 

بئر السبع + الجنوب الشرقي

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

)رمز االشتراك 174(

أسبوعي – حر 102.5 ش.ج

24 ش.ج يومي – حر 

أسعار السفر داخل مناطق

 شهري حر
136 ش.ج

 أسبوعي – حر
39.5 ش.ج

 يومي – حر
13.5 ش.ج

2.1 – رهط، لهافيم )رمز االشتراك 180(
2.2 – أوفاكيم )رمز االشتراك 181(

2.3 – عومر، حورة )رمز االشتراك 182(

 3.1 – نتيفوت سديروت 
)رمز االشتراك 183(

3.2 – يروحام )رمز االشتراك 184(
3.3 – عراد، ديمونا )رمز االشتراك 185(

3.4 – جنوب جبل الخليل )رمز االشتراك 186(

أسعار السفر حسب مناطققائمة بلدات مفصلة حسب مناطق

2.1
2.23.1
3.2

2.2
2.1

3.3

3.2

3.4

2.2
2.1
1 3.3

3.2

3.4
3.1 2.3

מצפה 
רמון

אשקלון

2.2
2.1
1 3.3

3.2

3.4
3.1 2.3

2.1
2.2 2.31

2.1
2.213.1

3.2

2.1
2.31 3.3

3.2

3.4

1


