
משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית גאים להשיק:
רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית 

מגיעה למטרופולינים
מ-1 בינואר 2016

ייהנו נוסעי התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה משיטת 
תעריפים חדשה, נוחה ומשתלמת יותר, אשר תקפה בכל 

אמצעי התחבורה הציבורית ברחבי המטרופולין ובכל 
שילוב ביניהם!

טוענים, משלבים, נוסעים, חוסכים
עד היום נסעתם באמצעי התחבורה הציבורית השונים 
)אוטובוס, מטרונית, רכבת ורכבת קלה( ושילמתם בכל 

אמצעי תחבורה בנפרד, בהתאם לנקודת המוצא שלכם 
וליעדי הנסיעה.

מהיום, טוענים את כרטיס הרב-קו ב”מינוי נסיעה” משתלם, 
הכולל: אוטובוס, רכבת, מטרונית ורכבת קלה, ונהנים 

מנסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה הללו )בנפרד או 
בשילוב ביניהם( בתחומי המטרופולין שבחרתם.

מתחילים לחשוב “מטרופולין” ולא “יעד”
מפת התחבורה הציבורית החדשה כוללת 4 מטרופולינים: 
חיפה, תל-אביב, ירושלים ובאר-שבע. בתוך כל מטרופולין 

ישנן 3 “טבעות” המסמנות עבורכם את אזור מרכז 
המטרופולין והאזורים שמחוצה לו. מהיום תוכלו לנסוע 

חופשי בתחומי המטרופולין ולשלב בין אמצעי התחבורה 
עפ"י המינוי שרכשתם.

מגוון אפשרויות למינויי נסיעה חדשים 
במחירים משתלמים

לבחירתכם מינויי נסיעה יומיים, שבועיים, או חודשיים 
הכוללים את כל אמצעי התחבורה הציבורית במטרופולין 

הנבחר, כך שמהיום תוכלו ליהנות מיותר יעדים ואפשרויות 
נסיעה — במחיר משתלם יותר!

 כרטיס הרב-קו שבידיכם,
הוא האמצעי לטעינת “מינוי נסיעה”
באמצעות כרטיס הרב-קו שבידיכם, תוכלו לטעון את כל 
סוגי “מינויי הנסיעה” החדשים שתרצו, ואף לממש הנחות 

לזכאים. הכי נגיש, הכי בטוח, הכי נוח!

ישראל מתחברת לתחבורה מתקדמת
תחבורה ציבורית באמצעות מינוי נסיעה, הכולל שימוש 

חופשי בכל אמצעי התחבורה במטרופולין, נהוגה ומקובלת 
במדינות המתקדמות ברחבי העולם. מהיום, גם אתם יכולים 

ליהנות מכל העולמות.

אין שינוי בקווים ובמסלולים
לא יחול שינוי במספרי הקווים והמסלולים הקיימים. התכנית 

החדשה מתייחסת אך ורק לסוגי הכרטיסים, מחיריהם ותוקף 
השימוש באזורי הנסיעה.
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 באפשרותכם לטעון את כרטיס הרב-קו שלכם
באחד מהמינויים באמצעות אתר רב-קו אונליין חדש!

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

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*



חיפה והצפון

רפורמת התעריפים
בתחבורה הציבורית

יוצאת לדרך!
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אזור
חדרה

אביאל | אור עקיבא | אלוני יצחק | בית חנניה |  בנימינה גבעת עדה  | ברקאי | ג'סר א זרקא | גבעת ניל''י | גן השומרון | 
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עמיקם |  פרדס חנה כרכור  | קיסריה | רגבים | שדה יצחק | שדות ים | שער מנשה | תלמי אלעזר 

מטרופולין חיפה והצפון

1

2.1 3.2
3.1

1

2.2

2.1

1

טבעת 
 אושה | אפק | בית אורן | דאלית אל כרמל | החותרים | טירת כרמל |  חיפה  | יגור | כפר ביאליק | כפר גלים | כפר המכבי1

נשר | עוספיא | קרית אתא | קרית ביאליק | קרית ים | קרית מוצקין | רמת יוחנן

טבעת 
2

אזור
2.1
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כפר יאסיף | כפר מסריק | מצפה אבי''ב | עין המפרץ |  עכו  | שמרת | שעב | שפרעם

אזור
2.2

 אבטין | אורנים | אלוני אבא | אלונים | אליקים | בית זייד | בית לחם הגלילית | בית צבי | בית שערים | בסמת טבעון | גבע כרמל
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כפר חסידים ב' | כפר יהושע | כרם מהר''ל | מגדים | מנשית זבדה | נווה ים | נופית | ניר עציון | סואעד חמרייה | עדי | עופר | עין 
איילה | עין הוד | עין חוד | עין כרמל | עתלית | צרופה | קרית טבעון | ראס עלי | רכסים | רמת ישי | שדה יעקב | שער העמקים

טבעת
3

אזור 
3.1

 אבירים | אבן מנחם | אדמית | אילון | אלקוש | אשרת | בית ג'אן | בית העמק | בן עמי | בצת | גורן | גורנות הגליל | גיתה
 געתון | גשר הזיו | הילה | זרעית | חוסן | חורפיש | חלוץ | חניתה | חרשים | יאנוח ג'ת | יחיעם | יערה | כברי | כסרא סמיע 

 כישור | כליל | כפר ורדים | כפר ראש הנקרה | לבון | לוחמי הגיטאות | לימן | לפידות | מזרעה | מנות | מעונה | מעיליא 
 מעלות תרשיחא | מצובה | מתת |  נהריה  | נווה זיו | נטועה | נתיב השיירה | סער | עבדון | עברון | עין יעקב | עמקה

עראמשה | פלך | פסוטה | פקיעין | פקיעין חדשה | צוריאל | רגבה | שבי ציון | שומרה | שייח' דנון | שלומי | שתולה | תובל

אזור 
3.2

 אבטליון | אשבל | אשחר | בענה | גילון | דיר אל אסד | דיר חנא | דמיידה | הררית | חוסנייה | חזון | טפחות | יובלים
 יודפת | יעד | כאוכב אבו אל היג׳א | כמאנה | כמון | כפר חנניה | כפר מנדא |  כרמיאל  | לוטם | מג'ד אל כרום | מגאר | מורן 

 מורשת | מכמנים | מנוף | נחף | סאג'ור | סח׳נין | סלמה | עילבון | עין אל אסד | עצמון שגב | עראבה | ערב אל נעים | צביה
צורית | קורנית | ראמה | ראס אל עין | רקפת | שורשים | שזור | שכניה

אזור 
3.3

 אכסאל | אלון הגליל | בועיינה נוג'יידאת | בית רימון | גבעת אלה | גבת | גיניגר | הושעיה | הסוללים | זרזיר | חנתון | טורעאן 
 יפיע | יפעת | כפר ברוך | כפר החורש | כפר כנא | מגדל העמק | מצפה נטופה | משהד | נהלל |  נצרת  |  נצרת עילית 

עוזייר | עילוט | עין מאהל | ציפורי | רומאנה | רומת הייב | ריינה | רמת דוד | שמשית | שריד | תמרת 

אזור 
3.4

 בת שלמה | גלעד | דור | דליה | הזורע |  זכרון יעקב  | מאיר שפיה | מעיין צבי | משמר העמק | נחשולים | עין העמק
עין השופט | פורידיס | רמות מנשה | רמת השופט

מחירי נסיעה לפי אזוריםרשימת יישובים מפורטת לפי אזורים
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1

סובב חיפה    
213 ש״ח חופשי-חודשי

טבעת 1
)קוד שיתוף 500(

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

2.1 3.2
3.1

1
299 ש״ח חופשי-חודשי טבעת 1 

+ אזורים 2.1, 
3.2 ,3.1

)קוד שיתוף 502(

115.5 ש״ח חופשי-שבועי
26.5 ש״ח חופשי-יומי

סובב חיפה צפוני    

3.3
3.4

2.2
1

2.1

חדרה

423 ש״ח חופשי-חודשי חדרה + טבעת 1 
+ אזורים 2.2, 

3.4 ,3.3
)קוד שיתוף 499(

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

חדרה - חיפה      

3.3
3.4

3.1
3.2

2.2

2.1
1

423 ש״ח חופשי-חודשי המטרופולין 
המלא

)קוד שיתוף 507(
162.5 ש״ח חופשי-שבועי
37.5 ש״ח חופשי-יומי

מטרופולין חיפה

2.2

2.1

1
243 ש״ח חופשי-חודשי טבעות

2 + 1 
)קוד שיתוף 501(

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

סובב חיפה מורחב      

2.1 3.2
3.1

213 ש״ח חופשי-חודשי אזורים 
3.2 ,3.1 ,2.1

)קוד שיתוף 504(
82 ש״ח חופשי-שבועי

21.5 ש״ח חופשי-יומי

מחירי נסיעה פנים-אזוריים       מטרופולין צפוני    

149 ש״ח חופשי-חודשי

57.5 ש״ח חופשי-שבועי

13.5 ש״ח חופשי-יומי

עכו )קוד שיתוף 560(  - 2.1
יוקנעם-טבעון )קוד שיתוף 561(  - 2.2

נהריה )קוד שיתוף 562(  - 3.1
כרמיאל )קוד שיתוף 563(  - 3.2

נצרת )קוד שיתוף 564(  - 3.3
זכרון )קוד שיתוף 565(  - 3.4

מחירי נסיעה לפי אזוריםרשימת יישובים מפורטת לפי אזורים

3.3
3.4

2.2
1

299 ש״ח חופשי-חודשי טבעת 1 
+ אזורים 2.2, 

3.4 ,3.3
)קוד שיתוף 503(

115.5 ש״ח חופשי-שבועי
26.5 ש״ח חופשי-יומי

סובב חיפה דרומי     

3.3
3.4

2.2

213 ש״ח חופשי-חודשי אזורים
3.4 ,3.3 ,2.2

)קוד שיתוף 505(
82 ש״ח חופשי-שבועי

21.5 ש״ח חופשי-יומי

מטרופולין דרומי    

3.3
3.2

2.2

213 ש״ח2.1 חופשי-חודשי אזורים 
 ,2.2 ,2.1
3.3, 3.2

)קוד שיתוף 506(

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

מטרופולין מזרחי     


