
ירושלים

שאלות ותשובות
מהם יתרונותיה של רפורמת התעריפים במטרופולינים 

בתחבורה הציבורית?
מהיום, הודות לשיטת הרפורמה החדשה, נוכל לרכוש מינוי נסיעה 

אזורי ולנסוע, כמה שנרצה, בתחומי האזור או לאזורים אחרים, 
בכל אמצעי התחבורה הציבורית שנבחר, בנפרד או בשילוב 

ביניהם. )כפוף למגבלות המינוי(.

מהי שיטת המטרופולינים )אזורים(?
השיטה מחלקת את מפת התחבורה הציבורית לארבעה 

מטרופולינים: חיפה, תל-אביב, ירושלים ובאר-שבע. לנוחותכם, 
כל מטרופולין חולק ל-3 “טבעות”: טבעת מרכזית )טבעת 1( 

הכוללת את העיר הראשית וסביבותיה, שבה מתבצעות מרבית 
הנסיעות, וטבעות משנה )2 ו-3( הכוללות מספר אזורי משנה, 

המרוחקים יותר ממרכז העיר. כדי לנסוע באזור מסוים, או מאזור 
לאזור, יש לרכוש מינוי “המכסה” את האזור/ים הנבחר/ים.

אילו סוגי מינויים קיימים?
קיימים 3 סוגי מינויים: יומי, שבועי )7( וחודשי )30(. מחיר המינוי 

משתנה בהתאם למספר ימי השימוש ולמספר אזורי הנסיעה 
שהוא מכסה.

חופשי חודשי/”גמיש 30”: מינוי לנסיעה חופשית באוטובוס 
ו/או ברכבת. תוקף המינוי הוא לחודש קלנדרי מ-1 בחודש 

ועד סוף החודש )ברכישה דרך מפעילי התחבורה הציבורית. 
ניתן לרכוש החל מ-25 בחודש( או ל-30 ימים אם המינוי 

נרכש ברכבת.
חופשי שבועי/ “גמיש 7”: מינוי לנסיעה חופשית, התקף לשבוע 

ימים מיום הרכישה. תוקף המינוי הוא ל-7 ימים מיום הרכישה, הן 
ברכישה דרך המפעילים והן ברכישה ברכבת.

חופשי יומי: מינוי לנסיעה חופשית התקף ליום הרכישה 
בלבד, מתחילת השירות ועד לסיום השרות באזור הכלול 

במינוי. תקף לנסיעה באוטובוס, רכבת, רכבת קלה, מטרונית 
בהתאם לאזור הנבחר.

כיצד אדע איזה מינוי הכי מתאים לי?
ההחלטה היא אישית ותלויה בהרגלי הנסיעה שלכם. בדקו במפה 
או ברשימת היישובים באילו אזורים נמצאות נקודות המוצא ויעדי 

הנסיעה שלכם, ובהתאם לכך בדקו את טבלת סוגי המינויים.

האם אוכל עדיין לקנות כרטיס לנסיעה בודדת בנייר 
או ברב-קו ומה הוא מאפשר?

כן. בחיפה, תל אביב וירושלים תוכלו לטעון את כרטיס הרב-קו 
בהסדר נסיעה התקף ל-90 דקות ומאפשר מעבר בין קווים )קווי 
אוטובוס בלבד בשלב זה( כפי שקיים כיום. כמו כן, תוכלו לרכוש 

כרטיס נייר לנסיעה בודדת שאינו מקנה אפשרות מעבר.

אם אין בידי כרטיס רב-קו, היכן אוכל להנפיקו?
תוכלו להנפיק כרטיס רב-קו בעמדות ובמרכזי השירות “על הקו” 
ברחבי הארץ. לאיתור העמדה הקרובה אליכם היכנסו לאתר “על 

הקו” בכתובת: alhakav.mot.gov.il או היכנסו לאתר משרד 
.mot.gov.il :התחבורה

היכן אוכל לטעון מינוי בכרטיס הרב-קו שלי?
ניתן לטעון את המינוי אצל הנהג באוטובוס, במרכזי “על הקו”, 
בעמדות טעינה ברחבי הארץ, בקופות של חברות האוטובוסים, 

.ravkavonline.co.il בתחנות הרכבת , ובאתר האינטרנט

האם יחולו שינויים כלשהם במספרי הקווים והמסלולים 
הקיימים?

לא! השיטה החדשה מתייחסת אך ורק לסוגי הכרטיסים, מחיריהם 
ותוקף השימוש באזורי הנסיעה.

מגיעה לי הנחה בתחבורה הציבורית, האם אמשיך 
לקבל אותה?

מגוון ההנחות והזכאים הורחב לאחרונה, וכל ההנחות יישמרו גם 
בשיטה החדשה. לקבלת הזכאות יש לעדכן את הפרופיל האישי 

בעמדות השירות של ״על הקו״. מידע מפורט אודות מגוון ההנחות 
.mot.gov.il מופיע באתר משרד התחבורה

 איפה אוכל למצוא מידע מלא על האזורים 
והתעריפים? 

באתר האינטרנט של משרד התחבורה, באתרי חברות התחבורה 
הציבורית ובמוקד 8787*

לא משנה איפה אתם גרים,
מהיום, רפורמת התעריפים 

בתחבורה הציבורית
מגיעה אליכם

בעקבות הצלחת רפורמת התעריפים 
הרחיב משרד התחבורה את הרפורמה מדן ועד אילת, 

כך שכל תושבי ישראל נהנים ממנה!

ל.ח
ט.

רוצים להפיק את המיטב מתכנית רפורמת התעריפים?
למידע מפורט: כל קו trans-reform.org.il | *8787 | אתרי מפעילי התחבורה הציבורית

ravkavonline.co.il
 באפשרותכם לטעון את כרטיס הרב-קו שלכם
באחד מהמינויים באמצעות אתר רב-קו אונליין

חדש!

רפורמת התעריפים של משרד התחבורה הורחבה 
לכל הארץ כך שכולם יכולים ליהנות ממנה!

בכל מטרופולין בעלי מנויים יכולים לנסוע באוטובוס, 
ברכבת, ברכבת הקלה ובמטרונית

במחיר משתלם במיוחד!



לח
המ

ם 
י

מודיעין 
מכבים 

רעות

מודיעין 
עילית

ירושלים
בית שמש

ביתר 
עילית

מעלה 
אדומים

הר
גילה

כפר
אדומים

קדר
קליה

כוכב 
השחר

מעלה אפרים
עלי

שילה

ורד 
יריחו

אפרת תקוע

עפרה
בית אל

מעלה 
עמוס

מבשרת 
ציון

גבעת 
זאב

עלמון

מבוא 
חורון

צור 
הדסה

כסלון

בית 
חורון

צובה

שורש

טלמון
נילי

נחושה

גפן

לוזית

נחשון 1

עין גדי

תלם

קרית ארבע

גן החיות
מלחה

פאתי מודיעין
מודיעין-מרכז

בית שמש

3.3

3.5

2.2
2.1

3.2

3.1

3.4

2.3

מחירי נסיעה לפי אזוריםרשימת יישובים מפורטת לפי אזוריםמטרופולין ירושלים

המפה מציגה יישובים מרכזיים בלבד. 
רשימת היישובים המלאה מופיעה משמאל

טבעת
1

אבן ספיר | אורה | בית זית | בית נקופה | גבע בנימין | גבעון החדשה | גבעת זאב | הר גילה | 
ירושלים | כוכב יעקב | מבשרת ציון | מוצא עילית | מעלה אדומים | עין כרם בי''ס חקלאי | 

עלמון | עמינדב | קדר | רמת רחל

 טבעת
2

אזור 
2.1

אבו גוש | איתנים | בית חורון | בית מאיר |  ביתר עילית  | בר גיורא | גבעת יערים | הר אדר | 
יד השמונה | ידידה | כסלון | מבוא ביתר | מטע | מעלה החמישה | נווה אילן | נטף | נס הרים | 

עין נקובא | עין ראפה | צובה | צור הדסה | קרית יערים | קרית יערים מוסד | קרית ענבים | רמת 
רזיאל | שואבה | שורש

אזור 
 בית אל  | כפר אדומים | מעלה מכמש | מצפה יריחו | עפרה | פסגות2.2

אזור 
2.3

אלון שבות | אלעזר |  אפרת  | בת עין | כפר עציון | מגדל עוז | נווה דניאל | נוקדים | ראש צורים | 
תקוע

 טבעת

3

אזור 
3.1

אביעזר | אדרת | אשתאול |  בית שמש  | בקוע | גבעת ישעיהו | גיזו | גפן | הראל | זכריה | זנוח | 
טל שחר | ישעי | כפר אוריה | לוזית | מחסיה | מסילת ציון | נווה מיכאל | נווה שלום | נחושה | נחם 

| נחשון | נתיב הל''ה | עגור | צלפון | צפרירים | צרעה | שדות מיכה | שריגים | תירוש | תעוז | תרום 

אזור 
3.2

גמזו | דולב | חשמונאים | טלמון | כפר דניאל | כפר האורנים | כפר רות | לפיד | מבוא חורון | 
 מבוא מודיעים |  מודיעין מכבים רעות  | מודיעין עילית | מתתיהו | נוף איילון | נילי | נעלה | 

שילת | שעלבים

אזור 
אבנת | אלמוג | בית הערבה | ורד יריחו | מצפה שלם |  עין גדי  | קליה3.3

אזור 
אדורה | אספר | כרמי צור | מעלה עמוס |  קרית ארבע  | תלם3.4

אזור 
3.5

גיתית | גלגל | חלמיש | ייט''ב | יפית | כוכב השחר | מעלה אפרים | מעלה לבונה | משואה | 
נחליאל | נירן | נעמי | נתיב הגדוד | עטרת |  עלי  | פצאל | רימונים | שילה | תומר

3.5

3.1

3.2

2.1

מטרופולין מערבי
213 ש״ח חופשי-חודשי אזורים 

 ,3.1 ,2.1 
3.5 ,3.2

)קוד שיתוף 675(

82 ש״ח חופשי-שבועי

21.5 ש״ח חופשי-יומי

1

סובב ירושלים
213 ש״ח חופשי-חודשי

טבעת 1
)קוד שיתוף 671(

64 ש״ח חופשי-שבועי
13.5 ש״ח חופשי-יומי

3.3

3.5

3.4

2.2

2.3

מטרופולין מזרחי
213 ש״ח חופשי-חודשי  אזורים

 ,2.3 ,2.2
 ,3.4 ,3.3

3.5
)קוד שיתוף 676(

82 ש״ח חופשי-שבועי

21.5 ש״ח חופשי-יומי

3.3

3.5

3.4

3.1

3.2

1 2.2
2.1

2.3

מטרופולין ירושלים
423 ש״ח חופשי-חודשי  המטרופולין 

המלא
)קוד שיתוף 677(

162.5 ש״ח חופשי-שבועי
37.5 ש״ח חופשי-יומי

1 2.2
2.1

2.3

ירושלים מורחב
243 ש״ח חופשי-חודשי טבעות

2 + 1 
)קוד שיתוף 672(

94 ש״ח חופשי-שבועי
21.5 ש״ח חופשי-יומי

3.5

3.1

3.2

12.1

סובב ירושלים + מערב
299 ש״ח חופשי-חודשי טבעת 1 

+ אזורים
 ,3.2 ,3.1 ,2.1

3.5
)קוד שיתוף 673(

115.5 ש״ח חופשי-שבועי

26.5 ש״ח חופשי-יומי

3.3

3.5

3.4

1 2.2

2.3

סובב ירושלים + מזרח
299 ש״ח חופשי-חודשי טבעת 1 + 

אזורים 2.2, 2.3, 
3.5 ,3.4 ,3.3

)קוד שיתוף 674(

115.5 ש״ח חופשי-שבועי

26.5 ש״ח חופשי-יומי

מחירי נסיעה פנים-אזוריים

 חופשי-חודשי  149 ש״ח
 חופשי-שבועי  57.5 ש״ח

חופשי-יומי  13.5 ש״ח

הרי ירושלים )קוד שיתוף 693(  - 2.1
בנימין )קוד שיתוף 694(  - 2.2

גוש עציון )קוד שיתוף 695(  - 2.3

אזור בית שמש )קוד שיתוף 696(  - 3.1
חבל מודיעין )קוד שיתוף 697(  - 3.2

בקעת ים המלח )קוד שיתוף 698(  - 3.3
אזור קרית ארבע )קוד שיתוף 699(  - 3.4
גוש שילה ובקעה )קוד שיתוף 754(  - 3.5


