
راف كافراف كاف

ي الدفع نقدا لسفرة واحدة   
ي هذه المرحلة، من الممكن االستمرار �ف

*  �ف

مع بطاقة "راف – كاف" الشخصية، تتمتعون من المزايا،
الخصومات ووسائل الدفع السهلة والرسيعة .

جديد!
ي القدس 

�ق ي �ش
مراكز 'عال-هاكاڤ' �ف

! الجماه�ي تعمل وتستقبل 
ي أورشليم 

�ق ي �ش
نقوم باستصدار بطاقة "راف – كاف" �ف

القدس ونصل إىل جميع الوجهات بسهولة ويرس! 



من الممكن شحن بطاقة "راف – كاف" بالطرق التالية:

، محالت تجارية مختارة  لي
ي جميع أنحاء أورشليم القدس – من خالل المحطات االآلية، أجهزة الرصاف االآ

■ �ف
ي جميع أنحاء أورشليم القدس. الدفع عن طريق: بطاقة االئتمان أو نقدا

ومراكز خدمات "عال هكاف" �ف

نت وعىل موقع الويب هوب – اون من خالل أجهزة  ن�ت ي تطبيق "راف – كاف" ع�ب االإ
■ من الهاتف المحمول – �ف

أندرويد داعمي NFC . الدفع عن طريق: بطاقة االئتمان

مع بطاقة "راف – كاف" الشخصية، يكون استخدام وسائل النقل العام أبسط، 
أرخص وأك�ش كفاءة:

■ استصدار البطاقة سهل ودون تكلفة* .  

نت، بتكلفة 10 شيكل جديد فقط  ن�ت ي بسهولة ورسعة ع�ب االإ
■ من الممكن أيضا استصدار البطاقة بشكل ذا�ت

رسال .   مقابل رسوم االإ

■ من الممكن إعادة شحن البطاقة بمجموعة متنوعة من الطرق .  

ي جميع أنحاء البالد .  
ي الحافالت والقطارات �ف

■ تسمح البطاقة بالسفر �ف

ي جميع أنحاء أورشليم القدس، لمدة 90 دقيقة من 
■ تسمح البطاقة بالسفريات المستمرة عىل جميع الخطوط �ف

ي .  
بداية السفرة االأول، دون دفع إضا�ف

ي يحددها القانون بناء عىل الملف 
■ من خالل استخدام البطاقة، من الممكن الحصول عىل الخصومات ال�ت

الشخصي للراكب .  

■ تسمح البطاقة بشحن "قيمة تراكمية" بناء عىل الملف الشخصي للراكب .  

■ تسمح البطاقة بشحن عقود السفر المجانية – اليومية، االأسبوعية والشهرية بناء عىل الملف الشخصي للراكب .  

ي مراكز 
داد رصيد المبلغ من خالل استصدار بطاقة جديدة �ف ي حالة فقدان البطاقة، سيكون من الممكن اس�ت

■ �ف
الخدمة بتكلفة 10 شيكل جديد .  

ي جميع أنحاء أورشليم القدس .
ي المحطات ومراكز الخدمة "عال هكاف" �ف

* لبطاقة "راف – كاف" الشخصية االأول فقط �ف

راف كافراف كاف



اكمية بناء عىل الملف الشخصي للراكب الخصومات والمزايا القيمة ال�ق

القيمة المحملة عىل بطاقة "راف – كاف" الذكية الدفع الفعىلي 
، )شيكل جديد( ف ، معاق�ي ي

ف الوط�ف مستحقي التأم�ي
ف   طالب نظامي�ي

طالب موسع، كب�ي السن، 
شباب   عادي

45.00 60.00 37.50 30.00

75.00 100.00 62.50 50.00

150.00 200.00 125.00 100.00

ي جميع أنحاء 
اكمية؟ ترتيب سفر الذي يسمح للمسافر باستخدام جميع وسائل النقل العام، �ف * ما هي القيمة ال�ق

ي كل عملية شحن تفوز 
اكمية شحن بطاقة ال "راف – كاف" الذكية بمبالغ مالية ثابتة . �ف البالد . تتيح القيمة ال�ت

ة الصالحية، يتم  ي القانون . خالل ف�ت
بطاقة ال "راف – كاف"، وفقا لمزايا الملف الشخصي المنصوص عليها �ف

خصم االأجرة الكاملة للسفرة من بطاقة ال "راف – كاف" .

ما هي الوثائق المطلوبة من أجل استصدار البطاقة؟

■ بطاقة هوية أو جواز سفر  
 ■ تصاريح بشأن االستحقاق للخصم*  

 كبار السن – بطاقة الهوية أو بطاقة كب�ي السن  

 الشباب – بطاقة هوية   

ي المدرسة، يلزم إحضار ترصيح تعليم 
 خصومات للشباب فوق جيل 18 عاما والذين ال يزالون يتعلمون �ف

  . الحالية   للسنةالدراسية 

ي 
 خصومات للشباب للراكب الذي لم يتم استصدار بطاقة هوية له يجب إحضار بطاقة هوية ولي االأمر بما �ف

 ذلك الملحق الذي تم تسجيل الطفل فيه .  

ي .  
ف الوط�ف ي – شهادة أو ترصيح ساري المفعول من التأم�ي

ف الوط�ف  مستحقي التأم�ي

ي  
ف الوط�ف معاق – شهادة شخص معاق أو ترصيح ساري المفعول من التأم�ي

ي  ليست الأغراض العمل  
ة إقامة الأك�ث من عام، ال�ت رسائيلية فقط وحامىلي تأش�ي  * لحامىلي الجنسية االإ



ي 
ي تم إقامتها �ف

تحت ترصفكم مراكز خدمة "عال – هكاف" ال�ق
ي المدينة، حيث من الممكن استصدار بطاقة "هراف – كاف" 

�ق �ش
والحصول عىل جميع الخدمات المرافقة:

■  المحطة المركزية سلطان سليمان االأحد – الجمعة 12:00-17:00  

■  كنيون صالح الدين االأحد – الجمعة 09:00-17:00  

ية، ابو طور السبت-الخميس 09:00-16:00   دارة الجماه�ي ■  االإ

■  سلطان سليمان االأحد – الجمعة 09:00-17:00

■  مع�ب قلنديا االحد -الخميس 09:00-15:00  

hopon.co.il من الممكن طلب بطاقة ال "راف – كاف" أيضا عىل موقع الويب هوب – اون
ravkavonline.co.il نت ن�ق وراف – كاف ع�ب االإ

ي ساعات العمل  
ات �ف * انتبهوا، قد يكون هناك تغي�ي

ي 
ي الوقت القريب، سنقوم بتوسيع خدمة االستصدار �ف

�ف
ية. دارات الجماه�ي ي االإ

المدارس و�ف
إشعار بهذا سوف تصدر الحقا.

 bus.gov.il  ||  *8787 أو اتصلوا مع مركز كل – كاف

لمزيد من المعلومات عىل صفحة 
الفيسبوك امسحوا ال – QR كود


