
نسافر في المواصالت العاّمـة
فقط مع "راڤ - كاڤ"!

نتقدم الى االمام في المواصالت العامة



"راڤ - كاڤ" هي بطاقة ذكيـّة، التي ممكن شحنها من خالل اتفاقية سفر*،

وتستطيع الرشيحة الذكية التي يف داخله مالمئة سعر السفرية

وفقـًا لتفاصيلكم الشخصيـّة ومنحكم الراحة التي تستحقوها.

من املمكن شحن بطاقة "راڤ - كاڤ" تكراًرا، فليس هنالك حاجة الستبدالها، وقد تستخدمونها يف 

الشحن املالئم بأي وسيلة مواصالت عامـّة يف البالد.

"راڤ - كاڤ" بطاقة السفر في البالد:
مريحة وذكية!

المسافرون الكرام،
ال يوجد بحوزتكم "راڤ - كاڤ"؟ حان الوقت للحصول عليه!

توفر لكم بطاقة "راڤ - كاڤ" اإلمكانية للتنقل بني جميع وسائل املواصالت املختلفة 

يف البالد ومتنحكم تخفيضـاً عىل السفرية.

ممكن طلب بطاقة "راڤ - كاڤ" جديدة أو بديلة لجميع األنواع
بدون الخروج من البيت! ادخلوا ملواقع:

hopon.co.il هوپ اون
ravkavonline.co.il راڤ - كاڤ" أونالين"

وأرفقوا املستندات واحصلوا عىل بطاقة "راڤ - كاڤ" حتى البيت!

طلب بطاقة "راڤ - كاڤ" عرب اإلنرتنت:

https://ravkavonline.co.il/he/
https://hopon.co.il/


من ثالثة يخرج واحد: أي نوع بطاقة مالئم لكم؟

الختياركم، هنالك 3 أنواع من بطاقات السفر:

سفريـّة 1

"راڤ - كاڤ" خاّص
البطاقة األذىك يف البلد

أكرث طريقة مـُربحة للمسافرين 
الثابتني يف املواصالت العامـّة.

بطاقة خاصـّة التي ميكن إصدارها مجانـًا وشحنها مجدّدا	 

إمكانيات الشحن: حوفيش حوديش، "قيمة مرصودة" أو سفريّات متفارقة 	 

تشمل تفاصيلك الشخصيـّة- األسم، رقم الهوية، صورة وسبب التخفيض 	 
)مواطن مّسن، طالب، شاب، مستحق(

أضعتم البطاقة؟ االتفاقية ومبالغ النقود- محفوظة. بإمكانكم التوجه 	 
إىل إحدى محطات اإلصدار الثابتة

 	)alhakav.mot.gov :تجدون الئحة باملراكز يف موقع(

من املمكن التزود ببطاقة "راڤ - كاڤ" يف محطات إصدار مشغيل 	 
املواصالت العامـّة املنترشة يف أنحاء البالد

كام وممكن إصدار البطاقة عرب االنرتنت يف املواقع:	 

 	hopon.co.il, ravkavonline.co.il

"راڤ - كاڤ" غري ُمعرّف
بدون تفاصيل شخصيـّة

الطريقة املالمئة 

للمسافرين غري الثابتني

ال ميكن استعامل البطاقة الورقيـّة يف املرتوبولني، فإنها صالحة 	 

لالستعامل لسفريـّة واحدة داخل البلد التي إشرتيت به فقط

البطاقة صالحة لسفريـّة واحدة فقط، بدون إمكانية تبديل 	 

سفريـّات )90 دقيقة( بطاقة ورقيـّة
لسفريـّة واحدة فقط

االسم:
اسم العائلة:

بطاقة ذكيـّة يتم إصدارها مقابل 5 ش.ج بدون تفاصيل شخصيـّة	 

إمكانيـّة شحن: "قيمة مرصودة" )متنح تخفيضـًا بقيمة %20(، أو 	 

سفريّات متفارقة

ال ميكن شحنها بطريقة حوفيش حوديش	 

ممكن شحنها تكراًرا بدون تحديد	 

ال تشمل تفاصيل شخصيـّة ولذلك ال متنح تخفيضات	 

يف حال فقدان أو خلل- ال ميكن اسرتجاع قيمة السفريات أو املبلغ املشحون	 

ميكن التزود ببطاقة "راڤ - كاڤ" غري ُمعرّف يف الباصات ومحطات "عل هكاڤ"	 

alhakav.mot.gov
ravkavonline.co.il
hopon.co.il


كيف يمكن التزود بـ "راڤ - كاڤ" مالئم لي؟

كيف يمكن التزود؟

نقًدا
يف آالت التسجيل املخصصة للجمهور يف املحطات املركزيـّة، يف نقاط املبيعات بالجملة، يف

آالت إصدار البطاقات يف أرصفة القطار والقطار الرسيع، يف بعض من خطوط الباصات لدى 

السائق ويف نقاط املبيعات يف خطوط مختارة.

ببطاقة اعتامد
محطات يف  الكسپونيت،  يف  املركزيـّة  املحطات  يف  للجمهور  املخصصة  التسجيل   اآلت  يف 

تل - أوفن )يف تل أبيب- يافا(، يف نقاط املبيعات بالجملة، يف آالت إصدار البطاقات يف محطات

القطار والقطار الرسيع وخطوط باص مختارة.

"راڤ - كاڤ" خاّص البطاقة األذىك يف البلد
احرضوا هويـّة أو جواز سفر

يف حال تستحقون تخفيضـًا، يجب إحضار شهادة مالمئة

توّجهوا إىل إحدى محطات اإلصدار

ملشغيل املواصالت العامـّة يف البالد

قوموا بتعبئة التفاصيل الشخصيـّة يف استامرة التسجيل

alhakav.mot.gov.il :لتوفري الوقت ممكن إنزال االستامرة من املوقع

خذوا صورة شخصيـّة يف محطة اإلصدار و... مربوك!

لديكم "راڤ - كاڤ" خاّص بكم، لكن عليكم االنتباه- البطاقة شخصيـّة وال ميكن متريرها ألحد غريكم

اشحنوا بطاقة "راڤ - كاڤ" 

حسب نوع السفريـّات املالمئة لكم )اتفاقية زمنية، "قيمة مرصودة" أو سفريـّات متفارقة(

"راڤ - كاڤ" غري مـُعرّف بدون تفاصيل شخصيـّة
اشرتوا بطاقة "راڤ - كاڤ" من سائق الباص

أو يف محطات البيع املنترشة يف عدة بلدات مببلغ 5 ش.ج )يف الرشوة األوىل فقط(

اشحنوا بطاقة "راڤ - كاڤ" 

من خالل "القيمة املرصودة" التي متنح تخفيضـّا بقيمة %20 أو بسفريـّات متفارقة

استعملوا بـ "راڤ - كاڤ" غري مـُعرّف وسافروا بأمان...

حتى الشحن التايل!

إمكانيات الدفع لشحن بطاقة "راڤ - كاڤ" -
شخصّيـة أو غير ُمـعّرفة: 

االسم:
اسم العائلة:

alhakav.mot.gov.il


باإلمكان شحن بطاقة الــ "راڤ - كاڤ" حسب اتفاقية 
محددة الزمن: يومّي، أسبوعّي وشهرّي .

اشتراك زمني ببطاقة الــ "راڤ - كاڤ"

يصلح القطار.  يف  و/أو  الباص  يف  حرّة  لسفرية  اشرتاك   :"30 "مرن  حوديش/  حوفيش 
استعامل االشرتاك ملّدة شهر من الـ 1 للشهر حتى آخره )برشاء من خالل مشغيل املواصالت

إذا اشرتي االشرتاك يف لـ 30 يومـًا  أو  الـ 25 للشهر(  ابتداًء من  العامـّة. من املمكن رشائه 

القطار أو يف نقاط الشحن وعرب اإلنرتنت.

منذ أسبوع  ملّدة  لالستعامل  لسفريـّة حرّة صالح  اشرتاك   :"7 "مرن  حوفيش شڤوعي/ 
الشحن نقاط  أو يف  القطار  يوم رشائه يف  أيام من   7 ملّدة  االشرتاك  استعامل  يصلح  رشائه. 

وعرب اإلنرتنت.

حوفيش يومي: اشرتاك لسفريـّة حرّة صالح فقط ليوم السفر، منذ ابتداء الخدمة وحتى
القطار، الباص،  يف  لالستعامل  االشرتاك  يصلح  االشرتاك.  يشملها  التي  املنطقة  يف  انتهائها 

القطار الرسيع، املرتونيت حسب نوع البطاقة.

30

7

1

يتغري السعر حسب عدد أيام االستعامل وعدد مناطق السفر التي "يغطيها"

يف حال ال تسافرون بشكل دائم يف املواصالت العامـّة وليس من املـُربح شحن اتفاقية لفرتة زمنيـّة 
محددة - يحب أن تتعرفوا عىل: "قيمة مرصودة"

من خالل اتفاقيـّة "قيمة مرصودة" ممكن شحن مبلغ نقود متغري يف بطاقة "راڤ - كاڤ" وتشغيلها خالل وسائل املواصالت 

املختلفة )ابتداًء من 30 ش.ج.(.

من يستعمل امكانية القيمة املرصودة يربح بسفريات أكرث مقابل نقوده. تسرتجع البطاقة بكل شحن، وفقـًا للملف الشخيص 

ورشوط االستحقاق للمسافر، قيمة نقدية أعىل من التي دفعت )تخفيض %20 عىل األقل(.

كيف يعمل ذلك؟
تحاسب البطاقة بسعر سفريـّة واحدة وينزل سعرها من القيمة املرصودة كأنه حقيبة نقود. يقبل جميع مشغلو املواصالت 

العامـّة القيمة املرصودة )باصات، مرتونيت، كرمليت والقطار(.

"قيمة مرصودة" - نسافر ببساطة

* االتفاقيات املختلفة يف بطاقة "راڤ - كاڤ" صالحة يف جميع أنواع املواصالت الّعامة: يف القطار، الباص، املرتونيت، 
القطار الرسيع والكرمليت. ال توجد حاجة لشحن البطاقة حسب اتفاقيات منفصلة لوسائل املواصالت املختلفة.

www.trans-reform.org.il :ممكن رشاء اتفاقيات ملّدة زمنيّة محدودة للسفر بني املناطق. لتفاصيل أخرى *



أسئلة وأجوبة

إذا ال يوجد بحوزيت بطاقة "راڤ - كاڤ"، كيف ممكن إصدارها؟
بإمكانكم إصدار بطاقة "راڤ - كاڤ" يف محطات ومراكز 

خدمة "عـَل هـَكاڤ" يف جميع أنحاء البالد.
إليجاد املحطة القريبة لكم أدخلوا إىل موقع "عـَل هـَكاڤ" 

alhakav.mot.gov.il :يف العنوان
من املمكن اصدار البطاقة اونالين عىل املواقع: "راڤ - كاڤ" 

اونالين أو هوپ اون
  من أجل راحتكم، يف الصفحة التالية، تجدون الئحة محطات

  رئيسية إلصدار بطاقة "راڤ - كاڤ" وشحنها اتفاقيات سفر

أي مستندات عيّل أن أحرض إلصدار "راڤ - كاڤ" خاّص؟
يجب إحضار هوية أو جواز سفر	 
يجب تعبئة استامرة طلب إصدار بطاقة ذكيـّة	 
ممكن إنزال االستامرة مسبقـًا من موقع وزارة املواصالت يف 	 

alhakav.mot.gov.il :عنوان
للحصول عىل تخفيض- يجب إحضار وثيقة استحقاق:	 

طالب- شهادة طالب سارية املفعول+ إثبات من مؤسسة 	 
تعليميـّة

مواطن مّسن - هوية	 
شبيبة- هوية األهل تشمل ملحق مسجل فيه الولد	 
مستحق من التأمني الوطني- وثيقة استحقاق	 

من يستحق التخفيض؟
	 شبيبة حتى جيل 18

	 طالب حتى انتهاء سنة التعليم األكادميي
	 مواطن مّسن )نساء فوق جيل 60 ورجال فوق جيل 65(

	 مستحق من التأمني الوطني
*عند انتهاء فرتة االستحقاق ال ميكن استعامل السفريات 
املرصودة يف الـ "راڤ - كاڤ". يجب التوجه إىل املشغلني 

للحصول عىل مردود مايل.

كيف ميكن إصدار "راڤ - كاڤ" لألوالد؟
إفحصوا يف مدرسة أوالدكم إن كان باإلمكان إصدار بطاقة الـ 

"راڤ - كاڤ" عرب السكرتارية.
إذا مل يكن باإلمكان فعل ذلك، فعىل الولد التوجه برفقة أحد 
الوالدين إلحدى نقاط اإلصدار، تعبئة االستامرة وأخذ صورة.

يجب إحضار هوية مع امللحق.

إىل متى يصلح استعامل بطاقة الـ "راڤ - كاڤ"؟
بطاقة "راڤ - كاڤ" )خاصة أو غري معرّفة( صالحة 

لالستعامل وممكن شحنها ملّدة 8 سنوات منذ موعد 
إصدارها، من ثم يجب إصدار بطاقة جديدة.

إىل متى يصلح االستحقاق ضمن بطاقة "راڤ - كاڤ" الخاصة؟
يصلح استعامل االستحقاق للتخفيض ضمن بطاقة "راڤ - كاڤ" 

شخيص وفقـًا للتفاصيل الشخصيـّة لصاحب البطاقة، وبعد 
انتهاء الصالحية تصبح البطاقة بطاقة "راڤ - كاڤ" عاديـّة 

)مثال، الوصول إىل جيل 18، أو انهاء سنة تعليم أكادميية(.

أين ميكن شحن اشرتايك؟
يف سفريات داخل البلد، ممكن شحن االشرتاك يف 

مراكز "عـَل-هـَكاڤ" يف أنحاء البالد، يف آالت الشحن 
األوتوماتيكيـّة، يف الكسپونيت ونقاط بيع بالجملة.

إليجاد النقاط القريبة منكم أدخلوا إىل املوقع
www.ravkavonline.co.il يف سفريات خارج البلد ممكن 

شحن بطاقة الـ "راڤ - كاڤ" لدى السائق.

أصبحت يف جيل مينحني تخفيض مواطن مّسن- كيف 
ممكن الحصول عىل التخفيض الذي أستحقه؟

لتغيري امللف الشخيص يجب التوجه إىل نقطة الخدمات
"عل هكاڤ" وارفاق الهوية.

ملن استطيع التوجه يف حال خلل يف البطاقة؟
يحب التوجه إىل نقطة الخدمات "عل هكاڤ".

هل يجب اصطحاب بطاقة "راڤ - كاڤ" بسفريـّة مستقلة؟
يف سفريات خارج البلد ويف سفريات داخل البلد لدى بعض 

املشغلني، بإمكانكم رشاء بطاقات ورقيـّة لسفريـّة واحدة 
لدى السائق أو يف محطات القطار، ولكن ليس محبًذا اختيار 

هذه االمكانية، ألنكم لن تستطيعون استغالل ما متنحه 
بطاقة "راڤ - كاڤ"، مثل: سفر حّر ملّدة 90 دقيقة )يف 
الباصات(، مردود مايل يف حالة إضاعة البطاقة وغريها. 

متى، ماذا، كم وكيف؟

alhakav.mot.gov
alhakav.mot.gov.il


نقاط خدمات "راڤ- كاڤ" 

أين؟

مدينة/ بلدمدينة/ بلد موقع/ عنوانموقع/ عنوان

برئ السبع

اكسال

طمرة

يوكنعام

بيت جن

الزرازير

حيفا

حتسور هـَچليليت

كرميئيلأم الفحم

العفولة

النارصة

املغار

سخنني

كاترسين

صفد

رهط

شفاعمرو

يركا

عكا

عسفيا

الرملة

املحطة املركزيةمركز تجاري أبو دغش، الطابق 2

كهيالت تسيون 2، املحطة املركزية

شارع 4066

رصيف إيچيدشارع رقم 1

كاپالن 2، مجمع تجاري عفولة عيليت

توفيق زيـّاد 8

مركز البلد

مجمع مقابل كلية سخنني

حوتسوت چوالن، مبنى هـَمڤاشيلت

شارع هـَعتسمئوت، املحطة املركزية

املجمع التجاري

محمود درويش

املدرسة الشاملة، بجانب مول هنوف

شارع هـَأربعا، املحطة املركزية

طمرة مول

مجمع G، هـَتامر 2، يوكنعام عيليت

مركز البلد

حارة الجواميس، مقابل املسجد

شارع حسن شكري 3

أح"ي إيالت 73، كريات حايم

مركزية هـَمفراتس

مركزية حوف هـَكرمل

املحطة املركزية، منطقة الحوانيت

شارع هـَتكڤا 4، مجمع كريات 

هممشاله

جادة بن چوريون محطة القطار 

برئ السبع شامل/ الجامعة

شارع عسفيا الدالية 30090،

مجمع الكلية

شارع هرتسل 91، القرية الحكومية، 

املحطة املركزية

شارع أندريه سحروڤ، محطة قطار 

حيفا حوف هـَكرمل

معنيه حوين هـَمعچال، مجمع 

الجليل األعىل، رصيف املواصالت



لتفاصيل أخرى حول البطاقة  
ومحطات الشحن القريبة  لبيتك:

خدمة كل- كاڤ 8787*

alhakav.co.il :"موقع "عل هكاڤ

bus.gov.il :موقع

إلصدار وشحن بطاقة "راڤ - كاڤ" 
عبر اإلنترنت:

لمعلومات حول مسارات السفر،
أوقات السفر والوتيرة:

ravkavonline.co.il :موقع "راڤ - كاڤ" اونالين

hopon.co.il :موقع هوپ اون

alhakav.co.il
ravkavonline.co.
hopon.co.il
bus.gov.il

