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من اآلن ندفع في الباص، في القطار، 
في المطرونيت وفي الكرمليت أيًضا 

من الهاتف المحمول
يمكنكم اختيار طريقة الّدفع في 

 المواصالت العاّمة: 
 في التطبيق على الهاتف المحمول

 أو باستخدام بطاقة "راڤ كاڤ". 
ا  ونسافر نمسح  ضوئيًّ
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المسافرات والمسافرون األعزاء، 
تقوم وزارة المواصالت بتوسيع إمكانيّات الدفع مقابل الّسفر 

في المواصالت العاّمة، وتوفري وسيلة إضافيّة لكاّفة الجمهور: 
تطبيق في الهاتف المحمول، جنًبا إلى جنب البطاقة المتعدّدة 

الخطوط "راڤ كاڤ".
ثالث  إلى  إضافة  المواصالت،  لوزارة  التابع  المحّطة(   - )هتحناه  "התחנה"  تطبيق 
تطبيقات خاّصة تّمت المصادقة عليها من قبل وزارة المواصالت )Moovit، רב-פס و- 
التحميل )في الهواتف المحمولة  التطبيقات لهدف  ANY WAY( متوافرة في متجر 
Android وiOS(، وسيُمكن للجمهور الدّفع مقابل  العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" 

السفر بالمواصالت العاّمة بواسطة الهاتف المحمول، أيًضا.

يتّم الدّفع بواسطة التّطبيق وفق الّسفر الفعليّ
كما في بطاقة "راڤ كاڤ"، يتّم الدّفع مقابل الّسفر في المواصالت العاّمة وفَق 

تكاليف محدّدة مسبًّقا.

السفر  وجهات  رشاء  يتطلّب  كاف"  "راف  بطاقة  بواسطة  الدّفع  فإّن  ذلك،  ومع 
الدفع  رسوم  فرض  يتّم  بينما  السفر،  قبل  المرتاكمة  القيمة  مبلغ  شحن  إعادة  أو 
بواسطة التطبيقات فيما بعد، في نهاية الشهر، بعد حساب كاّفة التّخفيضات اليت 

يستحّقها المسافرون.

خصائص في  وتتعلق  تختلف  التطبيق  وفي  كاڤ"  "راڤ  في  السفر   تكاليف 
استعمال المسافر.

نمسح 
ضوئيّا 

ونسافر!

b y  I S R A C A R D

في هذه الرمحلة يمكن الدّفع بواسطة التطبيقات، في الحافالت )الباصات( التابعة لكاّفة مشّغلي المواصالت العاّمة، 	 
في قطار إرسائيل، في المطرونيت، وفي القطار التحت-األرضي )الكرمليت(.

سيتّم توسيع الخدمات، في األشهر القريبة، لتشمل أيًضا الّسفر في القطار الخفيف، في خدمات النقل وفي سيّارات 	 
األجرة )التاكسيات(.



3

نقوم بإصدار بطاقة "راڤ 
كاڤ"، نشحن مسّبًقا مبلغ 

الّسفر المرغوب فيه، نتحّقق 
من تصديق الّدفع عبر أجهزة 

التحّقق المتواجدة في وسائل 
المواصالت العاّمة.

من اليوم، يمكن 
الدفع أيًضا من 

الهاتف المحمول

في التطبيقات األخرى، تبدو الشاشات مختلفة. قد تتغرّي الشاشات من وقت آلخر.	 

 וצרת ךיא
?םכילא הנפנש

יטרפ םש

החפשמ םש

ינורטקלא ראוד

4 ךותמ 2 בלש

ונל בושח םכתיא רשקה
?םכילא הנפנש וצרת ךיא

4 ךותמ 3 בלש

9:41

Donespace123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

 וצרת ךיא
?םכילא הנפנש

יטרפ םש

החפשמ םש

ינורטקלא ראוד

4 ךותמ 2 בלש

ונל בושח םכתיא רשקה
?םכילא הנפנש וצרת ךיא

4 ךותמ 3 בלש

9:41

Donespace123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

نقوم 
بالتّسجيل

نحّمل أحد تطبيقات الّدفع في 
المواصالت العاّمة، نصعد، 

ا، وندفع مقابل  نمسح ضوئيًّ
الّسفرّيات التي تّمت في 

نهاية الّشهر.
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في التطبيقات األخرى، تبدو الشاشات مختلفة. قد تتغرّي الشاشات من وقت آلخر.	 
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في التطبيقات األخرى، تبدو الشاشات مختلفة. قد تتغرّي الشاشات من وقت آلخر.	 في التطبيقات األخرى، تبدو الشاشات مختلفة. قد تتغرّي الشاشات من وقت آلخر.	 

6.00
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 كيف يتّم 
 حساب تكلفة

الدّفع؟

االنتباه: يجب إعادة تصديق الدّفع عرب الباركود من جديد عند كّل سفرة، حّت 	 يرجى 
عند االنتقال بني خطوط حافالت مختلفة في نطاق 90 دقيقة.

ال داٍع لمسح الباركود مرّة أخرى في نهاية الّسفر.	 

كيف يعمل
هذا؟

2 نحّمل التّطبيق من 
متجر تطبيقات الهاتف 

المحمول ونسجل 
للخدمة.

نمسح ملصق الرمز . 	
 الّشيطي 

)الباركود QR( عند 
الصعود إلى الحافلة.

نجلس بشكل مريح . 2
في المقعد.

نحدّد وجهة الّسفر أو 
المسافة اليت علينا 

اجتيازها في كل مقطع 
سفر* باستخدام التّطبيق.

يتّم في نهاية . 4نستمتع من الّسفر.. 3
الشهر، حساب 

تكلفة الدفع وفًقا 
للّسفريّات اليت قمتم 

بها بشكل فعليّ، 
مع األخذ بالحسبان 
كاّفة التخفيضات 

المستحّقة.

بحسب التكاليف في التطبيقات، أنتم في الرمكز. 
من اآلن وصاعًدا تدفعون في الحافالت )الباصات( وفق المسافة اليت تقطعوها! يتّم 
حساب التكاليف في التّطبيق وفًقا لـ 6 حلقات تّمت تعريفها بموجب نطاقات السفر. 
يتّم تحديد نطاقات السفر وفق مسافة الّسفر اليت يقطعها المسافر بالكيلومرتات، 
من نقطة انطالقه حّت وصوله هدفه. مكان انطالق أو بدء الّسفر هو مركز الحلقة 
والهدف، في حال كانت نقطة النهاية )الهدف( في حلقة أخرى، فستُحسب كرمكز 

في المطرونيت ملصق الرمز الّشيطي )الباركود( )QR(، موجود في 	 
محّطة الصعود إلى المطرونيت وليس في داخل المطرونيت.



7

كيف يعمل 
هذا في 
القطار؟

للحلقة الثانية.
يتّم حساب نطاق الّسفر وفق النقاط الرمكزّية، حيث يوجد لكّل نطاق سفر تكلفة 

مختلفة.

االنطالق  لمحّطات  وفًقا  متشابهة،  تبقى  القطار  في  التكاليف  حساب  طريقة 
في  )الفرديّة(  الواحدة  الّسفرة  تكاليف  عن  إضافيّة  لمعلومات  الهدف.  ومحّطات 

.https://www.rail.co.il/taarif :القطار، اضغطوا هنا

 في حال الّسفر ضمن خّطني مختلفني على التوالي، فيعترب ذلك مقطعني من الّسفر.	 

2 عند وصولكم إلى 
محيط محّطة القطار، 

يجب الضغط على 
زر ״دفع״ واختيار 

الـ״قطار״.

سيتعرّف التّطبيق 
 GPS بواسطة الـ
محّطة الصعود 

الخاّصة بكم. يجب 
التأكيد أو التصحيح 

إن دعت الحاجة.

نمسح ضوئيّا الباركود 
الذي يصل إلى جهاز 

الهاتف المحمول 
بواسطة قارئ 

)ماسح( البطاقات 
الموجود في البوابّة 

األوتوماتيكيّة لدى 
الدخول إلى القطار.

نتوّجه إلى الرصيف 
الذي سينطلق 

منه القطار الُمحدّد 
لكم، نصعد القطار 

ونستمتّع بالّسفر.

في نهاية الّسفرة، 
قبيل الخروج من 

محّطة القطار، يجب 
الّضغط على زر "إنهاء 

الّسفرة".

سيتعرّف التّطبيق 
 GPS بواسطة الـ
المحّطة النهائيّة 
اليت وصلتم إليها 

)محّطة الهدف(. يجب 
التأكيد أو التصحيح إن 

دعت الحاجة.

 نمسح ضوئيّا الباركود الجديد الذي يصل إلى جهاز الهاتف المحمول بواسطة قارئ 
)ماسح( البطاقات الموجود في البوابّة األوتوماتيكيّة لدى الخروج من القطار.

https://www.rail.co.il/ar/taarif/pages/default.aspx
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ما هو الحد اليوميّ األقصى وكيف يتم حسابه؟

يتّم حساب الحد اليوميّ األقصى وفَق مسافة الّسفر األطول اليت يجتازها المسافر 
)أنظروا  اليوم  خالل  كم   25 بقطع  قام  مسافر  المثال،  سبيل  على  واحد.  يوم  في 
الجدول أدناه(، سيدفع مقابل هذا اليوم 21 ₪ )ال يشمل القطار(، بغض النظر عن عدد 
الرمّات اليت سافر فيها في اليوم ذاته، ضمن نطاق سفر أقّل من 25 كيلومرًتا. إن 
كانت تكلفة سفريّات المسافر في اليوم ذاته أقّل من تكلفة الحد اليوميّ األقصى، 
فسيدفع المسافر مقابل هذا اليوم تكلفة سفراته، ال تكلفة الحد اليوميّ األقصى. 
بما معناه، كاّفة تصديقات دفع جميع الّسفريّات اليت تّمت في اليوم ذاته، ستُحَسب 
وفَق الّسعر األدنى من بني السعرين التاليني: الحد اليوميّ األقصى أو مجموع مبلغ 
تكاليف الّسفريّات األحاديّة لذلك اليوم )بعد حساب 90 دقيقة* من االنتقال المّجاني 
والتخفيض الُمعطى للّشخص، إن ُوجد(. يتّم حساب الحد اليوميّ األقصى وفَق اليوم 

التقويمي الذي يبدأ وينتهي في الساعة 00:00.

تكاليف سفرة  – مقابل سفرة واحدة في قطار إرسائيل ستدفعون  االنتباه  يُرجى 
الّسفرة  )لتكاليف  إرسائيل  قطار  موقع  في  الوارد  الّسفر  لتكاليف  وفًقا  عاديّة، 

الواحدة في قطار إرسائيل اضغطوا هنا(.

البلدة ضمن حافلة )باص( في  مثال إضافي: في حال قام المسافر بسفرتني داخل 
15 كم، وسفرتني بالقطار من تل أبيب إلى نتانيا، فتكاليف الّسفريّات الخاّصة  نطاق 

يرجى االنتباه:

* يجب المواظبة على عرض الرمز الّشيطي )الباركود( المناسب عند بوابات الدخول 
كي  مفتوحة،  البوابات  فيها  تكون  اليت  الحاالت  في  حت  القطار،  من  والخروج 

نتمّكن من حساب تكلفة الّسفر الذي قمتم به، بأكرث الّطرق دقة.

* في حال لم يتم عرض الرمز الّشيطي )الباركود( عند الدخول أو الخروج من المحّطة، 
فسيقوم مشّغل التّطبيق، بإرسال رسالة لهدف إدخال وتأكيد نقطة انطالق/وجهة 
)هدف( الّسفرة. من دون تلّقي هذه المعلومات، لن نتمّكن من معرفة مسار الّسفر 
الذي قمتم به، وسنضطرّ أن نجيب منكم الحد األقصى من المبلغ اليومي - 58.5 ₪.

* ال داٍع لمعاودة تصديق الدّفع مرّة أخرى، في الحاالت اليت يجب فيها تغيري القطار 
أو العبور إلى رصيف آخر ضمن نطاق الّسفرة ذاتها.

* ال يمكن الدفع في القطار عن مسافرين آخرين.

* ال يمكن االستفادة من نظام الـ 90 دقيقة، بدمج مع القطار.

محّطة  دخول  عند  الدّفع  تصديق  يجب  )الكرمليت(  التحت-األرضي  القطار  في   *
الكرمليت، خالل عمليّة مشابهة لتلك اليت في القطار. ال داٍع لتصديق الدّفع لدى 

الخروج.
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Number

نطاق الّسفر
)كم بخط جّوي(

تكلفة الّسفرة 
الواحدة )₪(

الحد اليوميّ 
األقصى )₪( 

الحد اليوميّ 
األقصى الُمدمج 
مع القطار )₪(

حت15 1
3/4/612.515.5

216-251020.524.5

326-5514.527.534

456-10024.54149

5101-2503458.558.5

6250+54293.5293.5

به لهذا اليوم ستصل إلى 38 ₪ )12 ₪ مقابل سفرتني بالحافلة في نطاق 15 كم و26 ₪ 
مقابل سفرتني بالقطار(. وفًقا لنطاق الّسفرة األطول، فهو يتواجد في الحلقة الـ 3، 
لذا فالحد األقصى اليومي له، الُمدَمج مع القطار يصل إلى 35 ₪، لذا فهذا هو المبلغ 

الذي سيقوم بدفعه.

وفق أمر ضبط ومراقبة األسعار، الذي دخل حّي التنفيذ ابتداًء من 01/02/2021.	 

يتّم تحديد تكلفة  15 كم،  يرجى االنتباه! في سفرة واحدة ضمن نطاق يصل حت 
 السفرة وفًقا للبلدة اليت تبدأ منها السفرة. هنالك بلدات تكلفة السفر فيها هي
6 ₪ وهنالك بلدات تكلفة السفر فيها هي 4 ₪ وهنالك بلدات تكلفة السفر فيها 
نطاق  ضمن  )واحدة(  فرديّة  لسفرة  السفر  تكاليف  ومعرفة  لفحص   .₪  3 هي 
إلى موقع سلطة  الدخول  15 كم، وفق منطقة السفر، يمكنكم  سفر يصل حت 

 .www.pti.org.il المواصالت العاّمة

 يمكن إجراء انتقاالت بني عدّة حافالت لمدّة 90 دقيقة، بحيث يتم تكليف المسافر أجرة سفرة فرديّة واحدة	 
فقط. ما دامت الّسفريّات االنتقاليّة المكّملة داخل نطاق الحلقة اليت يكون المسافر برمكزها. الحديث 

عن حلقة أولى فقط - بمسافة 15 كم من نقطة الرمكز. يجب التحّقق من تصديق الدّفع ومسح الرمز 
الشيطيّ – الباركود، عند كّل سفرة.
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الدرجة
الدرجة اليت تزّكي 
صاحبها بالتخفيض

نسبة تخفيض 
الدرجة

مبلغ 
االستخدامات

تخفيض فّعال* 
المبلع المدفوع 

بشكل فعليّ

1
₪ 195.50%1000100

-0%1500150

2₪ 391.5 - 195.51

75% 
 تخفيض على
مبلغ 195.5 ₪
وما فوق.

25040.88209.13

350115.88234.13

3₪ 978.5 - 391.51

%50 تخفيض 
على مبلغ 

391.51 ₪ وما 
فوق.

500201.25296.75

950426.25521.75

4₪ 978.51  
وما فوق

%25 تخفيض 
على مبلغ 

978.51 ₪ وما 
فوق.

1300520.88779.13

يرجى االنتباه! هنالك أيًضا تخفيضات آخر الّشهر...
إّن التّطبيق الذكي يحسب مبلغ الدّفع في نهاية الّشهر، ويزّكي المسافرين بتخفيضات 

إضافيّة، بحسب المبلغ الّشهري الّشامل للّسفريّات.
على سبيل المثال، عن كل مبلغ يراوح ما بني 195.51 ₪ و391.5 ₪ تستّحقون تخفيًضا بنسبة 
 75% على مبلغ 195.5 ₪ وما فوق. ولذلك المسافر الذي مجموع سفريّاته عبارة عن

300 ₪ يدفع فعليّا مبلغ ₪221.6.

*الحد األقصى للتخفيض الرتاكمي في الدرجة

من 01/02/2021. ابتداًء  التنفيذ  حّي  دخل  الذي  األسعار،  ومراقبة  ضبط  أمر   *وفق 



		

מודעה
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هل سيتّم إلغاء البطاقة المتعدّدة الخطوط "راڤ كاڤ"؟. 1
لكّل  يمكن  قائمة!  ستبقى  كاڤ"  "راڤ  الخطوط  المتعدّدة  البطاقات   – للقلق  داٍع  ال 
له:  لها و/أو  بالنسبة  المالئمة واألوفر  الرميحة،  الدفع  اختيار وسائل  مسافرة ومسافر 

البطاقة المتعدّدة الخطوط "راڤ كاڤ" أو التّطبيق.

أين يمكنين تحميل التّطبيق للدّفع بالمواصالت العاّمة؟. 2
ابحثوا عن تطبيق "התחנה" )المحّطة - "هتحناه"( أو عن أحد التطبيقات اليت تّمت المصادقة 
عليها من قبل وزارة المواصالت، )Moovit، متعدّد الخطوط "راڤ- پاس" وANY WAY( في 
متجر التّطبيقات )ُمتاح للتّحميل في "األندرويد" Android و"أيفون" iPhone(. يجب تحميل 

التّطبيق على الهاتف المحمول والتّسجيل قبل الّسفر، وذلك للتمتّع من تجربة مثاليّة. 

هل هنالك فرق بني التّطبيقات المختلفة؟. 3
نعم. هنالك عدّة رشكات تقرتح عليكم تحميل تطبيق الدفع والتّصديق للمواصالت العاّمة. 
والتكلفة  الدفع  وطريقة  المواصالت،  وزارة  قبل  من  جميعها  على  الموافقة  تّمت 
أّن تجربة استخدام كّل تطبيق والخيارات الُمصاِحبة له تختلف  إاّل  متشابهة في جميعها؛ 
مبارشًة  التواصل  يمّكنكم من  "هتحاناه"(،   - )المحّطة  "התחנה"  تطبيق  وآخر.  تطبيق  بني 
يتعلّق  ما  بكّل  اإلنرتنت  عرب  "أونالين"  المستجدّات  على  واالّطالع  المواصالت،  وزارة  مع 
بالتغيريات في المواصالت العاّمة، وتعبئة نموذج مالحظات حول الّسفر وتحسني خدمة 

المواصالت العاّمة.

آٍن . 4 في  العاّمة،  للمواصالت  مختلفة  دفع  تطبيقات  عدّة  استخدام  يمكن  هل 
واحد؟ هل الّسفريّات ُمنّسقة؟

يعمل كل تطبيق بشكل مستقل، وال يتم نقل أيّ معلومات بني التطبيقات المختلفة. من 
أجل االستفادة من حساب مثالي،  الذي يقوم بحساب مجمل الّسفريّات اليت تّمت، يجب 
استخدام تطبيق واحد خالل الشهر نفسه، الُمحدّد بفرتة زمنيّة ما بني 25 من الشهال نفسه 
نفسه،  الشهر  في  تطبيقات  عدّة  استخدام  اخرتتم  إن  يليه.  الذي  الشهر  من   24 ولغاية 
فيقوم كل تطبيق بحساب التكلفة بشكل فرديّ وفق الّسفريّات اليت صادقتم عليها عن 
طريقه، من دون حساب مثالي ناجع لجميع الّسفريّات اليت قمتهم بها في الشهر نفسه 

باستخدامكم جميع التّطبيقات.

ماذا سيحدث إن نفد شحن بّطاريّة الهاتف المحمول؟. 	
الحديثة،  الحافالت  معظم  في  الحافلة.  إلى  الّصعود  قبل  المحمول  الهاتف  شحن  يجب 

يمكن شحن الهاتف بمساعدة مقابس الـ USB الموجودة على مقربة من المقاعد.

كيف يتّم الحفاظ على خصوصيّة مستخدمي التّطبيق؟. 	
الفرد  خصوصيّة  على  والحفاظ  القانون  أحكام  لجميع  باالمتثال  المواصالت  وزارة  تلزتم 
وتأمني المعلومات. وفق الشوط اليت تحدّدها الّسلطة للمواصالت العاّمة، يلزتم مشّغلو 
أيّ  إلى  ترميرها  وعدم  ومطلق،  تاّم  بشكل  المعلومات  رسيّة  على  بالحفاظ  التّطبيقات 
جهة أو استخدامها إاّل لغرض الدّفع. ننصحكم بقراءة اتفاقيّة استخدام كّل تطبيق بتمّعن.
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هل يمكن الدفع باستخدام التّطبيق في جميع وسائل المواصالت العاّمة؟. 	
في هذه الرمحلة، يمكن الدفع باستخدام التّطبيق في جميع رشكات حافالت المواصالت 
التحت-األرضي  والقطار  )مطرونيت(  الرتدد  الرسيعة  الحافلة  إرسائيل،  قطار  في  العاّمة، 

)الكرمليت(.
باستخدام  الدفع  سيمكن  وحينها  الخدمة،  نطاق  توسيع  سيتّم  القريب،  المستقبل  في 

التّطبيق، أيًضا، في القطار الخفيف، وخدمات النقل وسيّارات األجرة )التاكسيات(.

كاڤ" . 	 "راڤ  الخطوط  المتعدّدة  البطاقة  استخدام  بني  تنسيق  يوجد  هل 
واستخدام التّطبيق؟

الّسفر. لالستفادة من الدفع األوفر، يجب  كال؛ هاتان طريقتان مختلفتان لحساب تكلفة 
اختيار طريقة الدفع مسبًّقا )بطاقة متعدّدة الخطوط "راڤ كاڤ" أو التّطبيق( واستخدام 

الوسيلة ذاتها طوال الّشهر، ما بني 25 من الّشهر ولغاية 24 من الّشهر الذي يليه.

هل من الممكن إجراء انتقال مجانيّ لمدّة 90 دقيقة باستخدام التّطبيق أيًضا؟. 	
مسافة  نطاق  داخل  سفريّات  ضمن  فقط  دقيقة   90 لمدّة  انتقاالت  إجراء  يمكن  نعم. 
اليوم ذاته وبجميع وسائل المواصالت العاّمة،  15 كم من نقطة المغادرة األولى، في 
باستثناء قطار إرسائيل. في مثل هذه الحاالت، يجب مسح QR )الرمز الشيطيّ - الباركود( 
 90 الجديد ضمن حدود  االستخدام  التّطبيق على  عند كّل سفرة جديدة. سيتعرّف  مجدًّدا 

دقيقة، ولن يتحّمل المسافر تكلفة الّسفرة اإلضافيّة.

هل يتّم الحفاظ على التّخفيضات الُمخّصصة للفئات المؤّهلة لها )الّشبيبة، المسننّي، . 	1
ذوي االحتياجات الخاّصة، وما إلى ذلك..( عند الدفع باستخدام التّطبيق، أيًضا؟

نعم. تتّم المحافظة على التخفيضات الُمستحّقة للفئات الُمؤّهلة لها من دون تغيري، ويتم 
حسابها عند كل سفرة فرديّة.

مىت يتّم خصم رسوم الدفع من بطاقة االعتماد الخاّصة بي؟. 11

يتّم تحويل رسوم الدّفع إلى رشكة االعتماد في موعد إعداد فاتورة التّطبيق - 24 من الّشهر، 
خصم  موعد  يعتمد  البطاقة.  بواسطة  أجريتموها  اليت  المشرتيات  بقيّة  إلى  بذلك  لتنضم 
حسابكم المرصفيّ بموعد خصم رسوم الدّفع ببطاقة االعتماد. يتم الخصم من بطاقة االعتماد 
״Credit״ مرًّة واحدة في الشهر، بموعد محدّد. يتم خصم رسوم الدفع من بطاقة اعتماد ״Debit״ 

أو "بطاقة سائح" في اليوم ذاته )Debit( أو في موعد إعداد فاتورة التّطبيق، 24 من الّشهر.

ستُجىب رسوم الدفع من بطاقة اعتماد "Debit" بشكل يوميّ، اعتماًدا على االستخدامات 
اليت تّمت في اليوم ذاته. الخرب الّسار لحاملي هذه البطاقات هو أنّه رغم الجباية اليوميّة 
لرسوم الدفع، يتمتّع حاملو هذه البطاقات الذين يستخدمون التّطبيق للتّحقق من تصديق 
الدفع أو الدفع، بتخفيضات شهريّة. عندما يصل نطاق استخدامات المسافر إلى درجة التخفيض 
األولى*، فسيتم حساب التخفيض المستحق بهذه الدرجة بشكل تلقائيّ. على سبيل المثال، 
إذا وصل المسافر بعد 14 يوًما إلى حد استخدامات مرتاكم بقيمة 195.50 ₪، وفي اليوم الـ15 
من الّسفر أجرى سفريّات بقيمة 20 ₪، فسيتم فرض رسوم دفع بقيمة 5 ₪ فقط، ذلك ألنّه 

وصل إلى درجة تخّوله بالحصول على تخفيض بنسبة %75.

هل توجد إمكانيّة لتصّفح عرض تفاصيل سفريّاتي قبل نهاية الشهر؟. 12
جميع عمليّات تصديق الدّفع اليت تّم إجراؤها ُمتاحة للعرض في كّل حني، ضمن الحساب 
الشخصيّ الخاص بالتّطبيق - حيث يمكنكم هناك مراقبة وضع الحساب وتحديث التّفاصيل 

الشخصيّة، إن لزم األمر.
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كيف يمكنين معرفة طريقة الدّفع األوفر، الدفع باستخدام التّطبيق أم الدفع . 13
باستخدام البطاقة المتعدّدة الخطوط "راڤ كاڤ"؟

من  فيها  يكون  حاالت  هنالك   - العاّمة  للمواصالت  الفعليّ  باالستخدام  يتعلّق  الجواب 
األوفر الدفع بشكل منتظم باستخدام التطبيق، بينما هنالك حاالت أخرى من األوفر الدفع 
الخطوط  المتعدّدة  البطاقة  على  والمشحون  ُمسبًّقا  الُمحدّد  المبلغ  باستخدام  خاللها 
"راڤ كاڤ". للفحص والتحّقق من وسائل الدّفع األوفر، يمكنكم مقارنة جدول تكاليف 
تكاليف  مع   pti.org.il موقع  عرب  كاڤ"  "راڤ  الخطوط  المتعدّدة  البطاقة  استخدام 

استخدام التّطبيق.

هل يمكننا استخدام التّطبيق للدفع مقابل سفر شخص آخر، أيًضا؟. 14
يمكن تصديق الدّفع باستخدام التّطبيق، أيًضا، لمسافرة أخرى أو مسافر آخر لدى استخدام 
الحافلة )الباص(، الحافلة الرسيعة الرتدد )المطرونيت( والقطار التحت-األرضي )الكرمليت(. 
يعترب كّل تصديق بمثابة سفرة فرديّة )واحدة(، وسيتّم دفع سعر كامل مقابل ذلك، من 
دون تخفيض 90 دقيقة. يمكن لمسافر ذي تعريف مؤّهل للحصول على تخفيض )طالب 
جامعيّ، مّسن، وما إلى ذلك..(، والذي يرغب في تصديق دفع تكاليف مسافرين إضافينّي، 
القيام بذلك، ولكن سيتّم دفع السعر الكامل عنهم، من دون تخفيضات ومن دون إمكانيّة 

الحصول على بطاقة انتقال بني الّسفريّات. ال يمكن الدفع عن مسافر آخر في القطار.

هل يتحّقق التّطبيق من عدم إجراء تصديق دفع مزدوج؟. 	1
من أجل إجراء تصديق دفع إضافي، يجب إعادة مسح الفتة الـ QR مرّة أخرى، واختيار نطاق 
الّسفر وعدد المسافرين. هذه العمليّة ال يمكن القيام بها مرّتني عن طريق الخطأ. لستم 
متأّكدين من أنّكم صدّقتم الدّفع؟ افحصوا التّطبيق وجدول التّصديقات األخرية. ومع كل 

ذلك وجدتم مشكلة ما؟ توّجهوا بواسطة التطبيق إلى خدمات زبائن الّشكة.

هل هنالك مركز خدمات للزبائن، لمستخدمي التّطبيقات؟. 	1
 نعم. يرسّ مركز خدمة زبائن تطبيق "התחנה" )المحّطة - "هتحاناه"( ،Moovit، "راڤ- پاس" 
وANY WAY باإلجابة على جميع األسئلة واالحتياجات المتعلّقة بالتّطبيق، سواء كانت دعًما 
ا أو معالجة األخطاء وإصالحها، واإلجابة على األسئلة المتعلّقة برسوم تكاليف الّسفر  تقنيًّ
عند استخدام التّطبيق أو توّجهات واستفسارات الجمهور حول استخدامه.  للحصول على 

اجابة بالنسبة لتوجهات تتعلق بتطبيق "هتحاناه"، يمكن االتصال 8787	

تعمل بكّل تطبيق وسائل اتّصال وتوّجه مختلفة، بما في ذلك التوّجه عرب التّطبيق ذاته، 
WhatsApp، )التشات( الدردشة، وبالّطبع عرب موّظفي استقبال االتّصاالت.  )الواتس أپ( 
قد تجدون بعض االختالفات بني التّطبيقات من حيث طرق التوجيه، لذا يجب اتّباع تفسريات 

التّطبيق الُمستخَدم.

إن لم تحصلوا على إجابة ُمرضية، يمكنكم التوّجه إلى سلطة المواصالت العامة لوزارة 
لشكاوى  طلب  وتقديم  المواصالت،  لوزارة  التابع  اإللكرتوني  الموقع  عرب  المواصالت 
الجمهور، ومتابعة مستجدّات الشكوى المقدّمة واالستفسار عنها في مركز )كل خّط( 

"كول كاڤ" على الرقم  8787	.

كيف يمكن تقديم التماس بشأن مبلغ الدّفعة في حال حدوث خطأ في الحساب؟. 	1
يمكن التوّجه لرمكز خدمة الزبائن وتقديم االلتماس باستخدام التّطبيق. ال يجب االعتماد 

على المكالمة الهاتفيّة الموّجهة لرمكز االتّصاالت فقط.

التخفيض الذي يتم حسابه ببطاقة االعتماد العاديّة في نهاية الشهر.	 
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