
הנהיגה 
עלי

הטעינה 
עלינו

כל הדרכים לטעינת כרטיס הרב-קו
- חוברת מידע -

החל מתאריך 8.3.18, כ״א באדר, לא תתאפשר רכישת כרטיסי 
בירושלים. האוטובוסים  נהגי  אצל  רב-קו  טעינת  או  נסיעה 
כדי להקל על הנוסעים את ההסתגלות לשינוי, ניתן יהיה בחודשים 
בחוזה  האוטובוסים  נהגי  אצל  הרב-קו  את  לטעון  הקרובים 
חופשי יומי או בנסיעה בודדת וכן לרכוש כרטיס רב-קו אנונימי.

בירושלים מתקדמים לטעינה 
עצמית בתחבורה הציבורית

עוברים לנסיעה בטוחה ומהירה יותר!



ודאו כי ברשותכם כרטיס 
 רב-קו עם שבב חכם.

אם אין ברשותכם, מהרו 
להחליף**, ללא תשלום, 

לכרטיס חדש באחד ממרכזי 
"על-הקו" הפזורים בעיר.

שימו לב!

כרטיס הנסיעה של ישראל

באדר  כ"א   ,2018 במארס  מ-8  החל  הציבורית,  התחבורה  שירות  שיפור  מתהליך  כחלק 
תשע"ח, עוברים לטעינה עצמית של הרב-קו, ללא מעורבות נהגי האוטובסים, בירושלים. ביטול 
אפשרות טעינת הרב-קו אצל הנהגים ימנע עיכובים והסחת דעת של הנהגים-וישפר את בטיחות 

ומהירות הנסיעה. 

בתקופת המעבר וההסתגלות ניתן יהיה להמשיך לטעון רב-קו בחוזים חופשי יומי או בנסיעה 
כן, תבוטל  נהגי האוטובוס תמורת 5 ש"ח. כמו  ולרכוש כרטיס רב-קו אנונימי אצל  בודדת 
האפשרות לרכוש אצל הנהגים כרטיס נייר לנסיעה בודדת. לאחר מספר חודשים, תבוטל כליל 
אפשרות התשלום אצל הנהגים, ולרשות הנוסעים יועמדו אמצעים חלופיים ונגישים לתשלום 

וטעינה.

בחוברת זו יוצגו מגוון אפשרויות לטעינת כרטיס רב-קו באופן עצמאי – במזומן ובאשראי.

בימים אלה, נמצאים בפיתוח אמצעים נוספים לטעינה אשר ייכנסו לתוקפם בעתיד הקרוב 
לרווחת הנוסעים. 

נסיעה נעימה ובטוחה!

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

**   במועד ההחלפה יועברו כל חוזי הנסיעה הטעונים על הרב-קו הישן לרב-קו החדש עם השבב. 

נוסעים ונוסעות יקרים!

 במרכזי שירות "על-הקו"
בתחנה המרכזית וברחבי ירושלים

שירות הנפקה וטעינה של רב-קו 
באשראי ובמזומן*

מומלץ להצטייד ברב-קו אישי. ההנפקה היא ללא תשלום 
במרכזי השירות "על-הקו" הפזורים בירושלים:

-  קניון הדר, בקומה מינוס 1, סמוך לאופטיקה הלפרין

-  קניון פסגת זאב, קומה 2, מול קופת חולים מאוחדת

-  קניון רמות, בקומת הכניסה, סמוך לקפה נאמן, מול בנק לאומי

- קניון רב שפע, קומה 2

- קניון הפעמון, רחוב המלך ג'ורג' 3

- קניון גילה, בקומת הכניסה

- התחנה המרכזית, מול רציף 22

 -  מרכז שירות סיטיפס, בניין כלל, רחוב יפו 97 ירושלים,
בקומת הכניסה

לנוחיותכם, מגוון הדרכים לטעינת 
כרטיס הרב-קו לפני עליה לאוטובוס:



בעמדות האוטומטיות 
 לטעינה עצמית

הפזורות בעיר ובתחנות 
הרכבת הקלה

בכרטיס אשראי ובמזומן

העמדות האוטומטיות נמצאות בכל תחנות הרכבת 
הקלה, בתחנות אוטובוס גדולות, ובמרכזי השכונות.

מכשירי הכספונט פזורים ברחבי ירושלים בכיסוי נרחב 
ובמקומות נגישים. רשימת המכשירים המלאה נמצאת 

.ravkavonline.co.il באתר

במכשירי הכספונט
ברחבי העיר - ללא עמלה

בכרטיס אשראי

בסניפי קופיקס, בסניפי רשת מעיין 2000 ובבתי עסק נוספים
בכרטיס אשראי ובמזומן

רשימת הנקודות חלקית בלבד - יש להתעדכן באתר הרפורמה www.trans-reform.org.il ובמוקד כל קו 8787*

ניתן לטעון כרטיסי רב-קו בסניפי הרשתות קופיקס, מעיין 2000 ובבתי העסק הבאים: 

סניפי  בירושלים המשתתפים:

 צלאח-א-דין 11  |  אגריפס 64  |  קינג ג׳ורג׳ 10  |  לונץ 3  |  יפו 17, העירייה כיכר ספרא  |  יפו 97, בניין כלל  |
יפו 228, תחנה מרכזית  |  בית הדפוס 9  |  פייר קניג 30, תלפיות  |  חב״ד 66, הרובע היהודי

סניפי  בירושלים המשתתפים:

דרוק 54, רמת שלמה  |  ים סוף 101, סנהדריה  |  ים סוף 17, סנהדריה  |  מאיר גרשון 46, פסגת זאב  |  שחל 58, גבעת 
מרדכי  |  יפו 212  |  מנחם ברש רועי 1, הר חומה  |  אגריפס 40  |  המרפא 1, הר חוצבים  |  יהושע ברוכי 2, גילה  |  

קרית המדע 3, הר חוצבים  |  הלל 16  |  שמואל הנביא 35  |  בית ישראל 17  |  קק״ל 12, רחביה

בתי עסק בירושלים המשתתפים:

 מכולת בית וגן, בית וגן 43  |  מינימרקט שרעבי, אברהם אידלזון 26, רמות  |  מכולת יורם, רמת הגולן 8, 
רמת אשכול  |  בן דוד, בר אילן 12, בוכרים  |  מיני מרקט סיני, גבעת שאול 12  |  קיוסק גונן, יוחנן בן זכאי 39, 
קטמון  |  מכולת אברהמי, צפניה 35, בוכרים  |  צרכנית אליהו, אדוניהו הכהן 5, בוכרים  |  צרכניית אביר יעקב, 
אביר יעקב 2, נווה יעקב  |  תמיד זול, צ'רלס לוץ 12, נווה יעקב  |  סלי זול, יוסף נדבה 20, פסגת זאב  |  סלי זול, 
פרנקפורטר 26, רמות  |  מינימרקט ברוכים, חכם שמואל ברוכים 9, בוכרים  |  מפגש ה-100, עין יעקב 18, מאה 
שערים  |  מכולת בני, נסים בכר 6, שערי חסד  |  קיוסק תורג'מן, אגריפס 44, שערי חסד  |  מינימרקט חמו, בנימין 
מטודלה 7, שערי חסד  |  מינימרקט קרסטי, דרך בית לחם 107, תלפיות  |  צרכניית אליאסיאן, הרב ולנשטיין 1, 
גבעת שאול  |  מכולת דניאל, ישראל נג'ארה 16, גבעת שאול  |  בית חסד יחיאל, בנימין מינץ 6, רמות  |  מינימרקט 

נדבי, מרדכי עליאש 8, שערי חסד  |  לשם שמים, זוין 67, נווה יעקב

קל, פשוט ונוח לטעון מהמחשב הביתי. יש להצטייד 
בהתקן מיוחד )דונגל( אותו ניתן לרכוש במרכזי 

"על-הקו" תמורת 5 ש"ח.

טוענים מכל מקום, בכל זמן, באמצעות הטלפון החכם 
)במכשירים תומכי NFC(. ניתן להוריד את האפליקציה 

.google play בחנות

מהנייד שלכם 
באפליקציית 

 רב-קו אונליין
NFC במכשירי אנדרואיד תומכי

בכרטיס אשראי

 במחשב הביתי
עם קורא כרטיסים ייעודי

בכרטיס אשראי



מדוע מבטלים את אפשרות התשלום והטעינה אצל הנהג?

התשלום אצל הנהגים מסיח את דעתם מהנהיגה ועלול לפגוע בבטיחות הנוסעים ולעכב את הנסיעה. 
ביטול אפשרות הטעינה אצל הנהגים יאפשר נסיעה בטוחה ומהירה יותר ללא עיכובים מיותרים. 

אם בכרטיס הרב קו שברשותי אין שבב חכם, מדוע עלי להחליפו? 

ישנם מגוון פעולות הטענת רב-קו חדשות שעל מנת לבצען, נדרש כרטיס רב-קו עם שבב חכם.

במה יש להצטייד כשמגיעים להחלפת כרטיס הרב-קו?

יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס הרב-קו ללא השבב אותו מעוניינים להחליף.
שימו לב, במועד ההחלפה יועברו כל חוזי הנסיעה הטעונים על הרב-קו הישן לרב-קו החדש עם השבב.  

האם ניתן לנסוע באוטובוס ללא כרטיס רב-קו?

החל מה-8 במארס 2018, כ"א באדר תשע"ח לא ניתן יהיה לנסוע באוטובוס ללא כרטיס רב-קו. בתקופת 
ההסתגלות )מספר חודשים( ניתן יהיה להמשיך לטעון רב-קו ב'חופשי יומי' ובנסיעה בודדת, ולרכוש כרטיס 
רב-קו אנונימי אצל נהגי האוטובוס. תבוטל האפשרות לרכוש כרטיס נייר לנסיעה בודדת. בהמשך, תבוטל 

כליל אפשרות התשלום אצל הנהגים, ויסופקו אמצעים חלופיים ונגישים לטעינה. 
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. 

האם ניתן לטעון רב-קו מראש עבור אדם אחר?

מזמינים טעינה באתר רב-קו אונליין באמצעות כרטיס האשראי. משלימים את הטעינה בעמדת הכספונט 
באמצעות כרטיס הרב-קו.

ניתן לטעון את כרטיס הרב-קו מראש גם באפליקציה.

זכרו: חובה לתקף 
בכל נסיעה!

למידע נוסף: WWW.TRANS-REFORM.ORG.IL | מוקד 8787* | קו מידע 03-3739933

טוענים לפני שעולים

שאלות ותשובות נפוצות

כרטיס הנסיעה של ישראל


