חניוני ׳חנה וסע׳

גבעת התחמושת | הר הרצל
החל מה 29-לאפריל  2019החניה בחניוני "חנה וסע"
בתשלום יומי של  57ש"ח (ליום או לחלק ממנו).
לנוסעי התחבורה הציבורית יינתן פטור מלא מתשלום
כנגד הצגת כרטיס 'רב-קו' שתּוקף ביום החניה.
בירושלים משפרים בתנועה

בירושלים חונים ופשוט נוסעים

נהגים יקרים,
כחלק ממערך התחבורה המתקדם של ירושלים עומדים לרשותכם
שני חניוני ׳חנה וסע׳:
חניון הר הרצל
חניון גבעת התחמושת
חניה בחניוני ׳חנה וסע׳ תאפשר הגעה מהירה ,קלה ונוחה למרכז העיר
באמצעות הרכבת הקלה והאוטובוסים .השימוש בחניוני "חנה וסע" בשילוב
נסיעה בתחבורה ציבורית למרכז העיר ,חוסך זמן ,כסף ופקקים.
מעתה ,החונים בחניון יחוייבו בסכום של  57ש"ח ליום או לחלק ממנו.
לנוסעים בתחבורה הציבורית יינתן פטור מלא מתשלום כנגד הצגת כרטיס
'רב-קו' שתּוקף ביום החניה.
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•

נסיעה טובה!

שימו לב!
פטור מלא מתשלום בחניוני "חנה וסע" יינתן בתנאים הבאים:
• לנוסעי התחבורה הציבורית בלבד,
עפרה
בית אל
בהצגת כרטיס 'רב-קו' לנוסעי
האוטובוסים ,וכרטיס 'רב-קו' או
כרטיס נייר לנוסעי הרכבת הקלה,
בית
חורון
2
שתּוקף ביום החניה.
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• לנוסעי התחבורה הציבורית
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שורש
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* שוטרים זכאים לחנות בחניוני "חנה וסע"
ללא תשלום כנגד הצגת תעודת שוטר.

חונים שלא יעמדו בתנאים אלו יחוייבו
ב 57-ש"ח דמי חניה ליום או לחלק ממנו
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איך זה עובד?
יוצאים בבוקר מהבית
ברכב הפרטי וחונים
באחד מחניוני
׳חנה וסע׳
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נוסעים לשלום
מבלי לשלם בעבור החניה

נכנסים לחניון,
שומרים את כרטיס
החניה המתקבל
בכניסה לחניון
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ביציאה מהחניון מעבירים
את כרטיס ה׳רב-קו׳
בקורא הכרטיסים
׳רב-קו׳ שבוצע בו תיקוף(
)ליום החניה בלבד

עולים על האוטובוס
,או הרכבת הקלה
מתקפים את כרטיס
ה׳רב-קו׳ ומגיעים
בנוחות וביעילות ליעד
הנסיעה
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חוזרים לחניון

שעות פעילות החניונים:
א-ה

מהשעה  05:00לפנות בוקר
ועד  01:00בלילה

מהשעה  05:00לפנות בוקר
יום ו׳
עד הרכבת האחרונה
החל מחצי שעה לאחר צאת
מוצ״ש השבת ועד השעה  01:00בלילה

בירושלים נוסעים
רק עם ׳רב-קו׳

'רב-קו' הוא כרטיס נסיעה חכם
המאפשר טעינה חוזרת ומעבר בין
קווים ובין מפעילים שונים






 90דקות

מרגע התיקוף עומדים לרשותכם  90דקות בהם
ניתן לעבור חופשי בכל אמצעי התחבורה בעיר
ובכלל זה מעבר בין הרכבת הקלה ואוטובוסים.

לנוסעים ברכבת הקלה
שימו לב!
חובה לתקף כל כרטיס מיד עם הכניסה
לקרון הרכבת ,גם בעת מעברים בין
אמצעי התחבורה השונים.

למידע נוסף

כרטיס אחד לכל המפעילים
כל חוזי הנסיעה בכרטיס אחד:
חופשי יומי/שבועי/חודשי וערך צבור
הנחה אוטומטית לזכאים
שימו לב  -יש להצטייד ב'רב -קו' טעון
לפני העלייה לאוטובוס ולרכבת הקלה.
לא ניתן להטעין את כרטיס ה'רב-קו'
אצל נהג האוטובוס.

לְת ֵּקף* בכל נסיעה
חובה ַ

נוסע שלא יתקף ייחשב נוסע שלא שילם
*לתקף  -להעביר את הרב-קו במכשיר התיקוף

ברציפי הרכבת הקלה ניתן להטעין את
כרטיס ה'רב-קו' בכל חוזי הנסיעה פרט
לחוזה "ערך צבור" ולרכוש כרטיס נסיעה
מנייר לנסיעה בודדת ברכבת ללא מעבר.
ברכבת הקלה לא ניתן לשלם על נוסעים
נוספים באמצעות כרטיס ה'רב-קו'.
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