
מהפכת השירות בתחבורה הציבורית!
"דרך שווה" מחברת את ישראל בתחבורה הציבורית,

מאפשרת לנסוע לאן שרוצים, מתי שרוצים, במחיר אחיד וברור, 
כדי שכולנו נוכל להגיע הכי רחוק שאפשר.

עכשיו יש "דרך שווה" לכולם/ן. 

חפשו את הדרך השווה שלכן/ם!

משתלם לנסוע יותר



PTI.ORG.IL-למפה המלאה היכנסו ל

אילת

תל-אביב

חיפה

ירושלים

אזור 2

באר-שבע

1אזור 1אזור 1

״חופשי אזור 1״
(תקף לנסיעה באזור 1 בלבד)

אילת
הסדר מיוחד

״חופשי ארצי״
(תקף לנסיעה באזורים 1+2)



PTI.ORG.IL-למפה המלאה היכנסו ל

״חופשי-ארצי״ באוטובוס, ברכבת קלה, במטרונית, ברכבלית ובכרמלית ב-225 ₪ בלבד. 
כל הנוסעים/ות בישראל יוכלו לקנות מנוי ״חופשי-ארצי״ שיאפשר לנסוע בכל אמצעי

התחבורה בארץ )למעט טבעת אילת( במשך חודש ימים, במחיר אחיד )225 ₪(
וללא הגבלה במספר הנסיעות. אזרחים/ות ותיקים/ות )עד גיל 75(, ילדים/ות ונוער

ישלמו 112.5 ₪ בלבד עם מנוי חופשי-ארצי. 
*נסיעות ברכבת ישראל יוסיפו עלות לכרטיס לפי מרחק הנסיעה.  

"חופשי אזור 1"
מי שגרים/ות באזורים נבחרים, בנגב ובגליל, ובכל מקום שאינו

בשלושת המטרופולינים הגדולים )ראו אזור 1 במפה(, יוכלו לרכוש
כרטיס מוזל - "חופשי אזור 1", שיאפשר נסיעה ללא הגבלה עד 40 ק״מ

בתוך האזור, בעלות קבועה של 99 ₪ בלבד.
)אזרחים/ות ותיקים/ות )עד גיל 75(, ילדים/ות ונוער ישלמו 49.5 ₪ בלבד( 

"חופשי חודשי" משולב רכבת ישראל
גם ברכבת תוכלו ליהנות ממנוי חודשי משתלם.

מחיר המנוי החודשי נקבע לפי מרחק הנסיעה שלכם/ן ברכבת ישראל.
את הפירוט המלא תוכלו לראות בעמוד הבא.

"חופשי-חודשי" - גם ילדים/ות ונוער
לראשונה, ילדים/ות ונוער בגילאי 18-5 יוכלו לרכוש ״חופשי חודשי״ ב-50% הנחה, 

כך שכרטיס "חופשי ארצי" יעלה להם 112.5 ₪ בלבד וכרטיס 
"חופשי אזור 1" ב-49.5 ₪ בלבד. 

מנויים חודשיים
חדשים ומשתלמים



מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית יעודכנו ויהיו אחידים בכל הארץ, כך שמעכשיו תדעו בדיוק
כמה עולה כל נסיעה לפי טבלת מרחקים פשוטה, במקום מאות תעריפים שונים, המשתנים בין

עיר לעיר וקו לקו. תוכלו לחשב את עלות הנסיעה בקלות לפי צבע הנסיעה שלכם/ן.

במסגרת התעריפים החדשים, תוכלו לרכוש כרטיס "חופשי יומי",
שיכלול את כל הנסיעות באותו המרחק במשך כל היום.

הטבת 90 דק'
בעיר ובסביבתה

נוסעים/ות ללא הגבלה בכמה אוטובוסים למשך 90 דקות
ובטווח של עד 15 ק"מ - בעלות של נסיעה בודדת צהובה )5.5 ש"ח(.

נוסעים/ות לעבודה בשני אוטובוסים?
שלם/י על נסיעה אחת אם תבצע/י נסיעות שכל אחת מהן לא תעלה על

15 ק"מ והמעבר/ים יהיו בתוך 90 דקות.

נוסעים/ות לקופת חולים ואחר כך עוברים/ות לאסוף חבילה במרכז המסחרי?
תוכלו לשלם על כרטיס אחד ולנסוע מספר נסיעות בלתי מוגבל במשך 90 דק׳. 

איך תדעו מהי נסיעה צהובה )עד 15 ק"מ(?
היכנסו לאתר pti.org.il ושם תמצאו מחשבון שיסייע לכם/ן.

מרחקי הנסיעה

נוסע/ת מאשדוד לתל אביב וחזרה?
הנסיעה שלכם/ן ירוקה )עם או בלי רכבת( ותוכלו לנסוע עד 40 ק״מ בכרטיס יחיד. 

יש לכם יום עם נסיעות קצרות רבות בתוך גוש דן?
קנו כרטיס "חופשי יומי" צהוב ותוכלו לנסוע במהלך היום בטווח של עד 15 ק"מ.

נוסעים/ות הרבה?
מי שמרבים/ות לנסוע באזורים רבים יכולים/ות פשוט לקנות כרטיס "חופשי ארצי",

ולנסוע ללא הגבלה בכל הארץ.

מה שבטוח – אף פעם לא תופתעו ממחיר נסיעתכם/ן ותמיד תוכלו לתכנן את הנסיעה הזולה 
והמשתלמת ביותר עבורכם/ן. 

pti.org.il  .צריכים/ות עזרה? השתמשו במחשבון שלנו כדי לבחור את החוזה המתאים עבורכם/ן

יש לתקף בכל נסיעה!



״חופשי-ארצי״
רכבת+אוטובוס

״חופשי 
ארצי״

חופשי יומי נסיעה בודדת
מרחק אזור

תעריף
רכבת+אוטובוס אוטובוס רכבת אוטובוס*

₪ 255 ₪ 225 ₪ 18 ₪ 12.5 ₪ 9 ₪ 5.5 ק"מ 15-0 צהוב

₪ 255 ₪ 225 ₪ 28 ₪ 24 ₪ 18 ₪ 12 ק"מ 40-16 ירוק

₪ 410 ₪ 225 ₪ 37 ₪ 32 ₪ 24 ₪ 16 ק"מ 75-40 תכלת

₪ 610 ₪ 225 ₪ 42 ₪ 32 ₪ 27 ₪ 16 ק"מ 120-75 כחול

₪ 610 ₪ 225 ₪ 74 ₪ 54 ₪ 48 ₪ 27 ק"מ 225-120 סגול

- ₪ 610 - ₪ 74 - ₪ 68.5 ק"מ מעל 225 אפור

ונוסעים/ות ללא הגבלה, כל החודש. ונוסעים/ות כמה שרוצים באותו 
מרחק, כל היום!

ומקבלים/ות 90
דקות של מעבר 
חופשי בנסיעות 

עד 15 ק"מ!

טבלת
המרחקים
והמחירים

ק"מ 15-0

ק"מ 40-15

ק"מ 75-40

ק"מ 120-75

ק"מ 225-120

(ק״מ ומעלה) +225

צהוב

ירוק

תכלת

כחול

סגול

אפור

*התעריף כולל גם נסיעה ברכבת קלה, במטרונית, ברכבלית ובכרמלית.



לראשונה, נוסעות/ים מגיל 75 ומעלה - יזכו לנסוע בחינם בכל אמצעי התחבורה הציבורית!
*יתר האזרחים/ות הותיקים/ות )נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67( ימשיכו לנסוע באמצעי התחבורה

הציבורית ב 50% הנחה. 

האם מדובר בהטבה אוטומטית? או שעלי לעשות משהו כדי ליהנות ממנה?
על מנת ליהנות מההטבה ולנסוע בחינם בכל אמצעי התחבורה הציבורית, יש לעדכן קודם את 

הפרופיל שלך לפרופיל זהב-קו, בכרטיס הרב-קו או ביישומון הטעונים בפרופיל זהב-קו ייעודי. אם 
אין לך רב-קו, עליך להנפיק את הכרטיס ובו פרופיל זהב-קו, או להירשם לאחד מיישומוני התשלום 

 .)Cello ,פנגו, רב-פס ,Moovit( .בתחבורה הציבורית ולהנות מנסיעות בחינם

הנסיעה עלינו, התיקוף עליך
בעלייה על אמצעי התחבורה הציבורית השונים, יש להצמיד את כרטיס הרב-קו הטעון בפרופיל

זהב-קו אל מכשירי התיקוף/לתקף את הנסיעה באמצעות יישומוני התשלום.

ואם אין לי כרטיס רב-קו? כיצד אקבל אותו?
אפשר להנפיק כרטיס זהב-קו באמצעות:

1. לגשת לעמדת "על הקו", שם נציג/ה ת/ינפיק עבורך כרטיס חדש.**
2. למלא טופס מקוון באתר: hopon.co.il או באתר ravkavonline.co.il וביישומונים רב-קו אונליין

    ורב-פס ולפעול על פי ההנחיות.
3. לגשת לנציג/ת שירות בנקודות דיול נבחרות, ** ונציג/ה יסייע במילוי טופס מקוון לבקשת

    כרטיס שיגיע לביתך לאחר מספר ימים.

 האם אני חייב/ת להגיע פיזית בעצמי?
ממש לא. ניתן לשלוח מיופה כח ולציידו בתעודת הזהות, במסמך ייפוי כח עליו רשומים פרטייך

ופרטי המיופה ובתמונת פנים שלך באיכות טובה. מיופה הכוח מחויב בהצגת תעודה מזהה.
*יש להגיע עם תעודה מזהה וכרטיס הרב-קו שברשותך, על מנת לקבל את השירות. 

**את מיקומן של עמדות "על הקו" והנקודות הקמעונאיות בהן ניתן לקבל את השירות, 
ועבור הכוונה וסיוע נוספים- אנא כנסו לאתר pti.org.il או חייגו למוקד הטלפוני 8787*

זהב-קו לבני ובנות 75+



*יש להגיע עם תעודה מזהה וכרטיס הרב-קו שברשותך, על מנת לקבל את השירות. 

האם אני חייב/ת להגיע פיזית בעצמי?
ממש לא. ניתן לשלוח מיופה כח ולציידו בתעודת הזהות, במסמך ייפוי כח עליו רשומים פרטייך

ופרטי המיופה ובכרטיס הרב-קו שלך. מיופה הכוח מחויב בהצגת תעודה מזהה.

אם נשארה לי יתרה בכרטיס, האם אקבל החזר?
החל ב-24/07/22 תוכלו לקבל החזר עבור היתרה הצבורה בכרטיס הרב קו שברשותכם/ן.

לא יינתן זיכוי עבור תשלום שהתבצע באמצעות כרטיס הרב-קו לאחר כניסת הרפורמה לתוקף.
pti.org.il לבירור עמדות בהן אפשר לקבל החזר כספי עבור היתרה חייגו 8787* או כנסו לאתר

)ravkavonline.co.il( כמו כן, ניתן למלא טופס מקוון באתרים: רב-קו אונליין
או הופון רב-פס )Hopon.co.il( או ביישומונים שלהם.

אלו הדרכים לטעון את כרטיס הרב-קו שלך בפרופיל זהב-קו:
     )ravkavonline.co.il( באמצעות מילוי טופס מקוון באתרים: רב-קו אונליין      

      או הופון רב-פס )Hopon.co.il( או ביישומונים שלהם.
      במרכזי שירות "על הקו" הפזורים ברחבי הארץ.**

      ברשתות נבחרות ובקיוסקים בהם מתבצעת טעינת כרטיסי רב-קו.**

**את מיקומן של עמדות "על הקו" והנקודות הקמעונאיות בהן ניתן לקבל את השירות, 
ועבור הכוונה וסיוע נוספים - אנא כנסו לאתר pti.org.il או חייגו למוקד הטלפוני 8787*



לא יודע/ת מה כדאי לך?
לא רוצה להתחייב מראש?

התשלום ביישומון יאפשר לכם/ן לשלם את
המחיר הזול ביותר, בלי חישובים ובלי תכנונים. 

תשלום באמצעות יישומון:
1. יש להוריד את אחד היישומונים לתשלום בתחבורה הציבורית מחנות האפליקציות

   במכשירך החכם )Moovit, פנגו, רב-פס, Cello( ולהירשם לשירות. 
2. בעלייה על האוטובוס, יש לסרוק את מדבקת הברקוד באמצעות היישומון.

3. יש לבחור את יעד הנסיעה.
4. חיוב האשראי יבוצע בסוף החודש, בהתאם לנסיעות ולהנחות שאתם/ן זכאים/ות להן.

איך משלמים
בתחבורה הציבורית?
זה הרבה יותר פשוט!



תשלום באמצעות כרטיס הרב-קו: 
יש ברשותך כרטיס רב-קו? 

תחילה יש לטעון את חוזה הנסיעה, ולאחר מכן, בעלייה לאוטובוס, יש לתקפו באמצעות
הצמדת כרטיס הרב-קו למכשירי התיקוף הנמצאים באוטובוס. 

אין ברשותך כרטיס רב-קו?
אפשר להנפיק כרטיס חדש בשתי דרכים: 

)ravkavonline.co.il( א. מילוי טופס מקוון: באתרים רב-קו אונליין
    או הופון רב-פס )hopon.co.il( או ביישומונים שלהם.

ב. במרכזי שירות "על-הקו" הפזורים ברחבי הארץ, שאת מיקומם ניתן לברר בקלות    
    באתר pti.org.il או במוקד הטלפוני 8787*.

כיצד לטעון את כרטיס הרב-קו?
1. ראשית, יש לבחור את חוזה הנסיעה המתאים בהתאם לתדירות נסיעותיכם/ן,

   כגון: חופשי יומי, חופשי חודשי או חוזה "ערך צבור", שמשמעותו טעינת כסף
   לכרטיס לצורך תשלום על נסיעות בודדות. 

2. יש לטעון בכרטיס הרב-קו את החוזה שבחרתם/ן, באמצעות: 
)Hopon.co.il( הופון רב-פס ,)ravkavonline.co.il( א. אתרי רב-קו אונליין

    או ביישומונים שלהם.
ב. עמדות טעינה באלפי בתי עסק, הפזורים ברחבי הארץ ובמרכזי שירות "על-הקו",

 .pti.org.il שאת מיקומם ניתן לברר בקלות ובמהירות באמצעות המוקד הטלפוני 8787* או באתר*    

כיצד לתקף את הנסיעה?
באמצעות הצמדת כרטיס הרב-קו למכשירי התיקוף הנמצאים באוטובוס

ועל הרציפים/בכניסה לאמצעי התחבורה  )רכבת קלה, מטרונית, רכבלית וכרמלית(

חשוב לדעת: אמנם תעריפי הנסיעה זהים עבור משתמשי היישומונים
וכרטיס הרב-קו - אולם קיים הבדל:

ברב-קו – מחליטים לפני הנסיעה איזה חוזה כדאי לקנות.
ביישומון – היישומון מחשב את כל הנסיעות ואת ההנחות שלהם/ן את/ה זכאי/ת, 

ומחייב בתעריף המשתלם ביותר עבורך. אם עלות הנסיעות תהיה גבוהה יותר ״מחופשי ארצי״
למשל, היישומון לא יחייב מעל עלות זאת. 



בני/ות 75 ומעלה זכאים/ות
לנסיעות חינם ללא הגבלה

לראשונה, נוסעות/ים מגיל 75 ומעלה - יזכו לנסוע בחינם בכל אמצעי 
התחבורה הציבורית!

(מחייב הרשמה לפרופיל "זהב-קו".)

אזרחים/ות ותיקים/ות
ממשיכים ליהנות מ-50% הנחה

נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ימשיכו לנסוע באמצעי
התחבורה הציבורית ב-50% הנחה. 



אנשים עם מוגבלות
וזכאי/ות ביטוח לאומי

זכאי/ות להגדלת ההנחה מ-33% ל-50%.

"חופשי-חודשי"
גם לילדים/ות ונוער

לראשונה, ילדים/ות ונוער בגילאי 5-18 יוכלו לרכוש ״חופשי חודשי״
ב-50% הנחה, כך שכרטיס "חופשי ארצי" יעלה להם 112.5 ₪ בלבד

וכרטיס "חופשי אזור 1" ב-49.5 ₪ בלבד. 



פמ
ל

pti.org.il  למידע נוסף היכנסו לאתר
או חייגו למוקד  "כל-קו"8787*

כרטיס ״חופשי ארצי״* 
נסיעה באוטובוס לכל מקום, בכל הארץ, בכרטיס חודשי אחד 

במחיר של 225 ₪
(אזרחים/ות ותיקים/ות, ילדים/ות ונוער-112.5 ₪)!

(ראו מפה) "חופשי חודשי מוזל-אזור 1״
לנסיעות בטווח של עד 40 ק"מ ב-99 ₪ בלבד

(אזרחים/ות ותיקים/ות, ילדים ונוער ב-49.5 ₪!).

ונסיעה נעימה! חפשו את "הדרך השווה" שלכם/ן

דרך שווה
משתלם לנסוע יותר
החל מה-1 באוגוסט 2022, ד' באב התשפ"ב

*הכרטיס תקף לנסיעה ללא הגבלה בכל הארץ (למעט אילת) גם ברכבת הקלה, 
ברכבלית, במטרונית ובכרמלית. נסיעות ברכבת יוסיפו עלות לכרטיס לפי מרחק הנסיעה.

אילת

תל-אביב

חיפה

ירושלים

אזור 2

באר-שבע

1אזור 1אזור 1

"חופשי אזור 1"
(תקף לנסיעה באזור 1 בלבד)

״חופשי ארצי״
(תקף לנסיעה באזורים 1+2)

אילת
הסדר מיוחד

ללא הגבלה חינם בני/ות 75 ומעלה זכאים/ות לנסיעות
(מחייב הרשמה לפרופיל "זהב-קו")

בנות 75-62 ובני 75-67 ממשיכים ליהנות מ-50% הנחה.

נסיעות של 90 דקות בסביבה שלך
נסיעות בטווח של 15 ק"מ, ללא הגבלה במספר הנסיעות - 

בעלות נסיעה אחת – 5.5 ₪!

אנשים עם מוגבלות וזכאי/ות ביטוח לאומי
הגדלת ההנחה מ-33% ל-50%.

אחידים בכל הארץ. מעבר לתשלום לפי 5 אזורי מרחק


