חוברת זו מיועדת למי שטרם הצטיידו ברב-קו

החל מיום שישי 7.3.2014
ה' באדר ב'

בירושלים
רקרב-קו!

נוסעים יקרים,
החל מיום שישי  7במרץ ( 2014ה' באדר ב'),
נסיעות המעבר בירושלים יתאפשרו אך ורק
באמצעות הרב-קו.
כרטיסי הנסיעה מנייר יאפשרו נסיעה אחת בלבד,
ללא מעברים בין אמצעי התחבורה השונים.
עדיין אין לכם רב-קו? זה הזמן להצטייד בו!

רב–קו :כרטיס הנסיעה של ישראל,
גם נוח וגם חכם!
רב-קו הוא "כרטיס חכם" אותו ניתן לטעון בחוזה נסיעה* .השבב החכם בכרטיס יתאים את
מחיר הנסיעה לנתוניכם האישיים ויעניק לכם את ההנחות המגיעות לכם.
מעבר חופשי בין מרבית אמצעי התחבורה באזור ירושלים יתאפשר רק באמצעות כרטיס
רב-קו ,והוא תקף למשך  90דקות מרגע התיקוף הראשון.
שימו לב! כרטיס הרב-קו הינו כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.
כרטיס הרב-קו ניתן לטעינה חוזרת ,אין צורך להחליף אותו והוא יכול לשמש אתכם בטעינה
מתאימה בכל אמצעי התחבורה הציבורית בישראל.

משלושה יוצא אחד:
איזה סוג כרטיס מתאים לכם?
לבחירתכם ,שלושה סוגי כרטיסי נסיעה:
רב-קו אישי  -הכרטיס הכי חכם בעיר
הדרך המשתלמת והמומלצת ביותר לנוסעים בתחבורה הציבורית
כרטיס אישי שאינו ניתן להעברה המונפק ללא תשלום וניתן לטעינה חוזרת.
•
אפשרויות טעינה :חופשי-חודשי ,כרטיסיות או נסיעות בודדות.
•
•
כולל את הפרטים האישיים שלכם – שם ,תעודת זהות ,תמונה וזכאות להנחה
(אזרח ותיק ,סטודנט ,נוער ,זכאי).
איבדתם את הכרטיס? גשו לעמדת השירות של המפעיל ממנו רכשתם את
•
חוזה הנסיעה והנפיקו כרטיס חדש הזוכר את היתרה ואת נתוניכם.

ניתן להצטייד ברב-קו בעמדות ההנפקה של מפעילי התחבורה הציבורית
בירושלים הפזורות ברחבי העיר

רב-קו אנונימי  -ללא פרטים מזהים
כרטיס חכם אנונימי המונפק בתשלום חד פעמי של .₪ 5
•
אפשרויות טעינה :כרטיסייה המקנה  20%הנחה ,או נסיעות בודדות.
•
• ניתן לטעון חוזה חופשי-חודשי.
לא
ניתן לטעינה חוזרת ללא הגבלה.
•
אינו כולל פרטים מזהים ולכן אינו כולל זכאות להנחות.
•
במקרה של אובדן ,לא יינתן החזר עבור הנסיעות.
•

ניתן לרכוש רב-קו אנונימי באוטובוסים ובקופות הקהל של אגד
בתחנה המרכזית בירושלים או אצל נציגי ההסברה הפזורים ברחבי
ירושלים

כרטיס נייר  -לנסיעה אחת בלבד

* מהו חוזה נסיעה?
חוזה נסיעה הוא התוכן שבו מוטען
הכרטיס החכם :נסיעות בודדות,
כרטיסיות או חופשי חודשי

כרטיס נייר מאפשר נסיעה אחת בלבד.
•
•
החל מיום שישי  7במרץ ( 2014ה' באדר ב') ,הכרטיס יהיה תקף לנסיעה אחת בלבד,
ללא אפשרות לנסיעת מעבר (למשך  90דקות) בין אמצעי התחבורה
השונים.

ניתן לרכוש באוטובוסים ובמכונות הכרטוס בתחנות הרכבת הקלה

כיצד ניתן להצטייד ברב-קו שמתאים לי?

שאלות ותשובות:
מתי ,איפה ,מה ,כמה ואיך?
כיצד ניתן להנפיק רב-קו לילדים?

על הילד (עד גיל  )16להגיע בליווי הורה לאחת
מנקודות ההנפקה ,למלא את טופס ההנפקה
ולהצטלם .יש להצטייד בתעודת זהות של
ההורה כולל הספח שבו רשום הילד.

רב-קו אישי  -הכרטיס הכי חכם בעיר

רב-קו אנונימי  -ללא פרטים מזהים

1.1מצטיידים בתעודת זהות או בדרכון.
אם הנכם זכאים להנחה* – עליכם להציג
תעודה מתאימה.

1.1רוכשים רב-קו מנהג האוטובוס או
בנקודות המכירה הפזורות ברחבי העיר
בעלות חד פעמית של .₪5

2.2ניגשים לאחת מעמדות ההנפקה של
מפעילי התחבורה הציבורית ברחבי העיר
(ראה רשימת עמדות הנפקה בגב החוברת).

2.2מתחדשים ברב-קו אנונימי.

3.3ממלאים את פרטיכם בטופס ההרשמה
(לחסכון בזמן ,ניתן להוריד את הטופס באתר
 egged.co.ilולהגיע עם הטופס המלא).

3.3מטעינים את הרב-קו בכרטיסייה המקנה
 20%הנחה או בנסיעות בודדות.
4.4נוסעים לשלום ...עד הטעינה הבאה!

4.4מצטלמים בעמדת ההנפקה.
5.5ו...מתחדשים! יש לכם רב-קו אישי.
שימו לב – הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.

עד מתי תקף כרטיס הרב-קו?
רב-קו (אישי או אנונימי) תקף וניתן לטעינה
במשך  8שנים ממועד הנפקתו ,לאחר מכן
יש להנפיק כרטיס חדש.

עד מתי תקפה הזכאות ברב-קו
האישי?
תוקף הזכאות להנחה ברב-קו אישי פג
בהתאם לנתונים האישיים של בעל הכרטיס,
והכרטיס הופך לרב-קו רגיל (למשל ,סיום
כיתה י"ב או סיום שנת הלימודים האקדמית).

באילו מסמכים עליי להצטייד בבואי
להנפיק רב-קו אישי?
• להביא תעודת זהות או דרכון.
יש
• למלא טופס בקשה להנפקת
יש
כרטיס חכם.
את הטופס ניתן להוריד מראש מאתר
•
אגד  egged.co.ilולהביאו מלא
לעמדת ההנפקה.
זכאים להנחה – יש להציג אישורים
•
על הזכאות :סטודנטים  -תעודת
סטודנט בתוקף  +אישור ממוסד
לימודים; אזרח ותיק  -תעודת זהות;
נוער  -ת"ז של ההורה כולל הספח
שבו רשום הילד; זכאי הביטוח
הלאומי – אישור זכאות.
כרטיס הרב-קו האישי שלך יימסר לך
במקום.

6.6מטעינים את הרב-קו על פי חוזה הנסיעה
שמתאים לכם (חופשי חודשי ,כרטיסיות או
נסיעות בודדות).
7.7נוסעים לשלום ...עד הטעינה הבאה!

כך ניתן להטעין רב-קו אישי או אנונימי:
במזומן  -בכל אוטובוס ,בקופות הקהל של אגד בתחנה המרכזית
בירושלים ובמכונות הכרטוס שבתחנות הרכבת הקלה.
באשראי  -בקופות הקהל של אגד בתחנה המרכזית בירושלים ובמכונות
הכרטוס שבתחנות הרכבת הקלה.

* זכאים להנחה?
הכרטיס יקנה לכם את ההנחה באופן
קבוע בכל טעינה נוספת .על מנת לזכות
בהנחה יש להציג אישורים על הזכאות
בעת הנפקת הרב-קו :סטודנטים  -תעודת
סטודנט בתוקף  +אישור ממוסד לימודים;
אזרח ותיק  -תעודת זהות; נוער  -ת"ז של
ההורה כולל הספח שבו רשום הילד; זכאי
הביטוח הלאומי  -אישור זכאות.

בירושלים
רקרב קו!

שאלות ותשובות

כולנו רוצים להגיע מהר...

שימוש שוטף ברב-קו
היכן וכיצד מטעינים את הרב-קו?
ניתן להטעין רב-קו אישי או אנונימי
במזומן  -בכל אוטובוס ,בקופות הקהל של
אגד בתחנה המרכזית בירושלים ובמכונות
הכרטוס שבתחנות הרכבת הקלה.
באשראי  -בקופות הקהל של אגד בתחנה
המרכזית בירושלים ובמכונות הכרטוס
שבתחנות הרכבת הקלה.

הטענתי את הרב-קו שלי במכונת
הכרטוס של הרכבת הקלה ,האם
הוא תקף גם לנסיעה באוטובוס?
החוזה תקף במרבית אמצעי התחבורה
הציבורית בירושלים  -באוטובוסים וברכבת
הקלה.

מי זכאי להנחה?
האם אוכל להטעין את כרטיס
הרב-קו שלי בנסיעה אחת בלבד?
במכשירי הכרטוס של הרכבת הקלה ,ניתן
להטעין את כרטיס הרב-קו בנסיעה בודדת.
באוטובוסים ניתן להטעין את כרטיס הרב  -קו
במינימום של שתי נסיעות.

למי עליי לפנות במקרה של תקלה/
אובדן  /גנבה של כרטיס הרב-קו
האישי?

יש לפנות לנקודת השירות של מפעיל
התחבורה הציבורית שהנפיק עבורך את
כרטיס הרב-קו האישי או לפנות לכל נקודת
שירות של מפעילי התחבורה הציבורית
השונים על מנת להנפיק רב-קו אישי חדש.
על מנת לשחזר את חוזי הנסיעה יש לפנות
בנפרד לעמדות השירות של המפעיל ממנו
נרכשו חוזי הנסיעה .לדוגמא :לשחזור חוזי
נסיעה שנרכשו במכונות הכרטוס של הרכבת
הקלה יש לפנות למרכז השירות של סיטיפס.

נוער (עד גיל  18או סיום כיתה י"ב,
•
המאוחר מביניהם).
סטודנט עד תום שנת הלימודים
•
האקדמית.
אזרח ותיק (נשים מגיל  60וגברים
•
מגיל .)65
זכאי ביטוח לאומי.
•
* עם תום תקופת הזכאות לא ניתן
להשתמש בנסיעות הטעונות ברב-קו.
יש לפנות למפעילים לקבלת החזר.

קודם יוצאים
אח"כ נכנסים

הגעתי לגיל המאפשר קבלת הנחת
אזרח ותיק .איך אוכל לממש את
זכאותי?
על מנת לשנות את פרופיל המשתמש יש
לגשת לעמדת השירות של מפעיל התחבורה
הציבורית שהנפיק את הכרטיס בצירוף תעודת
זהות.

חובה לתקף* בכל נסיעה
•באוטובוס  -ליד הנהג
•ברכבת הקלה  -במכשירי התיקוף שבכניסה לרכבת
*לתקף  -להעביר את כרטיס הרב-קו או כרטיס הנייר במכשיר התיקוף

ברכבת הקלה

בירושלים
נוסעים חכם .מגיעים מהררקרב קו!

חוברת זו מיועדת למי שטרם הצטיידו ברב-קו

למידע נוסף
נציגי ההסברה הפזורים ברחבי ירושלים
מוקד כל קו *8787
מנהל קהילתי הסמוך למקום מגוריך
jet.gov.il / citypass.co.il / egged.co.il / egged-taavura.co.il

עמדות קבועות להנפקת רב קו אישי
אגד:

ירושלים ,תחנה מרכזית מול רציף  22ימים א'-ה'  ,19:00-7:00שישי וע .חג 13:00-7:00
ירושלים ,קניון רב-שפע קומה  2ימים א'-ה'  ,20:30-8:30שישי וע .חג 12:00-8:30
ירושלים ,גבעת משואה  -מסוף אגד ,ימים א'-ה' 16:45-8:30

סיטיפס:

ירושלים ,בנין כלל רחוב יפו  97ימים א'-ה'  ,17:00-9:00שישי וע.חג 13:00-9:00

אגד תעבורה:

מבשרת  -קניון הראל פוטו צמצם ימים א'-ה'  ,20:30-9:30שישי וע.חג 13:00-9:30
גבעת זאב קידרון  10צעצועי רוני ימים א'-ה'  ,18:00-7:30שישי וע.חג ,14:00-7:30
מוצ"ש :מצאת השבת ועד 22:00
מעלה אדומים משרדי העירייה ככר קדם ימים א' ,ד' 19:00-14:30
ימים ב' ,ג' ,ה'  ,17:00-9:00שישי וע .חג 13:00-9:00

במהלך חודש מרץ יתוגבר מערך עמדות ההנפקה
למידע נוסף ולרשימת מיקומי עמדות הנפקה נוספות חייגו:

ملزيد من املعلومات ولقامئة مواقع إصدار أخرى اتصلوا:

For further information and a list of additional issuing stations please dial:
Для получения дополнительной информации и списка автоматов
для покупки билетов звоните по телефону:

073-2331400

