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מתקדמים לטעינה עצמית

טעינה עצמית חלופות



חלופות טעינת ׳רב-קו׳

מרכזי שירות ׳על-הקו׳
• כיום פרוסים ברחבי הארץ כ-120 מרכזי שירות לציבור 

הנוסעים בתחבורה הציבורית

• בגוש דן פרוסים 27 מרכזי שירות ׳על הקו׳ 

• במרכזי 'על-הקו' מקבל הנוסע את מרבית השירותים 
הנדרשים לו עבור כרטיס ה'רב-קו' כגון: הנפקת כרטיס 

'רב-קו' בפרופיל יעודי, טעינת חוזי נסיעה אצל כלל 
המפעילים, קבלת החזרים כספיים וכדומה



חלופות טעינת ׳רב-קו׳חלופות טעינת ׳רב-קו׳

• במהלך החודשיים האחרונים נכנסו לפעילות טעינת 
כרטיסי ה׳רב-קו׳ בכ-3000 מכשירי כספונט הפרוסים 

ברחבי הארץ, בעמדות ניתן לטעון את כרטיס ה'רב-קו' 
באמצעות כרטיס אשראי וללא עמלה

• בגוש דן פועלות מעל 200 עמדות תל-אופן ומעל 1,000 
מכשירי כספונט 

• אפשרות נוספת הינה הזמנת טעינה באינטרנט ומימושה 
במכשירי הכספונט, כך למשל הורים יכולים לטעון 

לילדיהם את כרטיסי ה'רב-קו' מרחוק

מכשירי הכספונט ברחבי גוש דן
ועמדות תל-אופן



חלופות טעינת ׳רב-קו׳

עמדות אוטומטיות בתחנות
לטעינה עצמית

• עד כה הוצבו כ-600 מכונות טעינה ברחבי הארץ, 
בעיקר בקרבת תחנות אוטובוס

• בגוש דן הוצבו כ-70 מכונות טעינה, בעיקר בתחנות 
רכבת ובתחנות מרכזיות

• במכונות ניתן לטעון את כלל החוזים ללא קשר 
למפעיל ספציפי

• במרבית המכונות הטעינה היא באמצעות כרטיסי 
אשראי, אך חלקן מאפשר טעינה במזומן



חלופות טעינת ׳רב-קו׳

מהיום טוענים רב-קו במחשב

או בנייד עם כרטיס אשראי!

בזמן, במקום ובשקט שלך

באתר וביישומון

ravkavonline.co.
il

באתר וביישומון
hopon.co.il

טעינה באפליקציות ייעודיות 
ובאינטרנט

• בשנים האחרונות הושקו אתרי "רב-קו אונליין" ו"הופאון" 
המאפשרים טעינת כרטיסי ה׳רב-קו׳ באינטרנט

• מעל חצי מיליון נוסעים בשנה נהנים מהשירות

• על מנת לטעון באמצעות המחשב נדרש "קורא כרטיסים", 
אך לאחרונה פותחה אפשרות הזמנת טעינה מראש

 )NFC על מנת לטעון מהמכשיר הסלולרי )נדרש רכיב •
מצמידים את כרטיס ה׳רב-קו׳ למכשיר הסלולרי ומבצעים 

טעינה באפליקציה



חלופות טעינת ׳רב-קו׳

לפירוט נקודות טעינה נוספות www.trans-reform.org.il ובמוקד כל קו 8787*

 רק מה שטוב בשוק

קופצים שנייה, עושים קנייה.

טעינה ברשתות קמעונאיות וקיוסקים

* ניתן לטעון במזומן ובכרטיס אשראי



חלופות טעינת ׳רב-קו׳

כרטיס הנסיעה של ישראל

כרטוס מבוסס חשבון רחוק )מח"ר( תהליך רב שנתי 
של מעבר מכרטיס ׳רב-קו׳ ל׳חשבון רב-קו׳

׳רב-קו׳ השלב הבא...

השלב הבא:
• תיקוף באמצעות כרטיסי אשראי ואפליקציות סלולר

• אין צורך בטעינה או שחזור

• יכולת טכנית של התחשבנות בסוף יום לפי הנסיעות 
שבוצעו )בכפוף להחלטת מדיניות ככל ותתקבל בעתיד(



מתקדמים לטעינה עצמית

המטרה: להגיע לכמה שיותר נוסעי תחבורה ציבורית 
בכל השפות ולכל המגזרים והגילאים בפריסה רחבה 

ובפלטפורמות הסברה מגוונות

הערכות הסברתית

• פעילות שטח )דיילים(

• עיתונות ארצית ומקומית: עברית, ערבית, רוסית, אנגלית

• אינטרנט: מנועי חיפוש, באנרים ורשתות חברתיות

• שילוט אוטובוסים ושילוט חוצות ופוסטר-מדיה

• מכירת "דונגלים" ע"י הסדרנים של מפעילי התחבורה הציבורית



טוענים לפני שעולים
למידע נוסף: trans-reform.org.il | מוקד 8787*

תודה


