
ي الدفع نقدا لسفرة واحدة  ح�ت إشعار آخر. انتبهوا، بطاقة ورقية لسفرة واحدة بدال من الدفع من خالل بطاقة ال 
* من الممكن االستمرار �ف

ي لمدة 90 دقيقة .  الرجاء ختم بطاقة السفر عند الصعود بالباص او القطار.
"راف – كاف" ال تمنح تنقل مجا�ف

جديد! 
ي أورشليم القدس

�ت ي �ش
مراكز "عال – هكاف" �ف

مفتوحة للجمهور!
ي أورشليم

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

القدس ونصل إىل جميع الوجهات بسهولة ويرس!

انتبهوا، من الممكن مع بطاقة "راف – كاف" استخدام عقود السفر بناء عىل 
ف ف المشغل�ي ، الذي يمنح خصومات للركاب وإجراء تنقالت ب�ي الملف الشخصي

ي إطار ال – 90 دقيقة من بداية السفرة  الئوىل دون 
ف أيضا �ف المختلف�ي

ي .
دفع إضا�ف

■ محطة باب العمود ■ محطة السلطان سليمان ■ مول الدار قريبا ■ المالكي باب العمود ■ اتصاالت يونيفون، شارع االنبياء 8 ■ محالت فريج، شارع نابلس

ية ايو طور قريبا ■ بلدي سوبرماركت، بيت حنينا ■ االدارة الجماه�ي

راف كافراف كاف



مع بطاقة "راف – كاف" الشخصية، يكون استخدام وسائل النقل العام أبسط، 

ي جميع أنحاء البالد(:
ي الحافالت والقطارات �ف

أرخص وأك�ش كفاءة )�ف

■  استصدار سهل ودون تكلفة* .

نت . ** ن�ت ي أيضا ع�ب االإ
■  من الممكن االستصدار بشكل ذا�ت

■  من الممكن إعادة شحن البطاقة.

ي إطار ال- 90 دقيقة من بداية السفرة االأوىل
ف �ف ف مختلف�ي ف مشغل�ي ■  يمكن إجراء تنقالت ب�ي

ي .
 دون دفع إضا�ف

■  تمنح خصومات  بناء عىل الملف الشخصي للراكب .

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

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

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

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

رسال . *** بتكلفة 10 شيكل جديد .   ** بتكلفة 10 شيكل جديد مقابل رسوم االإ

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

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، عادي مواطن 
كب�ي السن، شاب   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�ت

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

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

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

طالب: ما دون سن ال 18

شيخوخة: للرجال من عمر 67 والنساء من عمر 62 عام

 



ما هي الوثائق المطلوبة من أجل استصدار البطاقة؟ 

■  بطاقة هوية أو جواز سفر

■  تصاريح بشأن االستحقاق للخصم*  

ي كبار السن – بطاقة الهوية أو بطاقة مواطن كب�ي السن
مواط�ف

الشباب – بطاقة هوية  

ي المدرسة، 
خصومات للشباب فوق جيل 18 عاما والذين ال يزالون يتعلمون �ف

يلزم إحضار ترصيح تعليم  للسنة الدراسية الحالية .  

ي
خصومات للشباب للراكب الذي لم يتم استصدار بطاقة هوية له يجب إحضار بطاقة هوية وىلي 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 المدينة، حيث من الممكن 
�ت ي �ش

تحت ترصفكم مراكز خدمة "عال – هكاف" �ف

استصداروشحن بطاقة "هراف – كاف" والحصول عىل جميع الخدمات المرافقة:

■  المحطة المركزية سلطان سليمان االأحد – الجمعة 09:00-18:00  

■  كنيون صالح الدين االأحد – الجمعة 09:00-18:00  

ية، ابو طور االأحد – الخميس والسبت 09:00-16:00   دارة الجماه�ي ■  الإ

■  سلطان سليمان االأحد – الجمعة 09:00-18:00

■  مع�ب قلنديا االأحد – الخميس 09:00-16:00  

من الممكن استصدار وشحن  بطاقة ال "راف – كاف" أيضا عىل موقع الويب
ravkavonline.co.il نت ن�ت هوب – اون hopon.co.il وراف – كاف ع�ب الإ

 

راف كافراف كاف



أمثلة عىل السفر   ة الجديدة   التسع�ي
سفرة بالخطوط الداخلية مثل: 232, 246, 271, 272, 278, 281  ₪ 2.5

ي محيط القدس
سفرة �ف  ₪ 6.0

سفرة اىل رام الله او بيت جاال  ₪ 7.5

مرور الحاجز  ₪ 1.5

اف �ش ي أعقاب تحديث أمر الإ
ي وسائل النقل العام �ف

ة الجديدة للسفر �ف فيما يىلي التسع�ي
ف ف المختلف�ي ف المشغل�ي  انتبهوا، إن الدفع مقابل السفرة بواقع 6 شيكل جديد باستخدام بطاقة ال "راف – كاف" فقط يسمح بالتنقل ب�ي

ي . 
ي إطار ال – 90 دقيقة من بداية السفرة االأوىل دون دفع إضا�ف

ي ذلك القطار الخفيف، �ف
بما �ف

ي منطقة القدس
اك الدورية �ف تكلفة بطاقات الش�ت

عقد شهري عقد اسبوعي عقد يومي
اسم المنطقة رمز 

مواطن الجيل المنطقة
ي الذه�ب مواطن عادي مواطن الجيل 

ي الذه�ب مواطن عادي مواطن الجيل 
ي الذه�ب مواطن عادي

₪ 104.0 ₪ 208.5 ₪ 31.0 ₪ 62.5 ₪ 6.5 ₪ 13.0 ي محيط القدس
�ف 671

₪ 119.0 ₪ 238.0 ₪ 46.0 ₪ 92.0 ₪ 10.5 ₪ 21.0 ى القدس الك�ب 672

₪ 146.0 ₪ 292.5 ₪ 56.5 ₪ 113.0 ₪ 13.0 ₪ 26.0 ى القدس الك�ب 673

₪ 146.0 ₪ 292.5 ₪ 56.5 ₪ 113.0 ₪ 13.0 ₪ 26.0 قها حول القدس و�ش 674

₪ 207.0 ₪ 414.0 ₪ 79.5 ₪ 159.0 ₪ 18.0 ₪ 36.5 ف كامل وبول�ي م�ت 677

₪ 334.5 ₪ 669.5 ₪ 19.5 ₪ 39.0 ب�ئ السبع والقدس 375

₪ 264.0 ₪ 528.5 ₪ 16.0 ₪ 32.0 القدس كاملة + المحور المركزي 924

₪ 440.0 ₪ 880.5 ₪ 29.0 ₪ 58.5 جميع انحاء البالد 950

ي غطار ال – 90 دقيقة!
ف �ف ف المختلف�ي ف المشغل�ي ي كل سفرة، ح�ت عند النتقال ب�ي

يجب الدفع باستخدام بطاقة ال "راف – كاف" �ف

من الممكن شحن بطاقة "راف – كاف" بالطرق التالية:
ي محالت تجارية مختارة:

ي جميع أنحاء أورشليم القدس – �ف
■  �ف

الدفع عن طريق بطاقة الئتمان أو نقدا.    

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

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

"عال هكاف" �ف

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

داعمي NFC . الدفع عن طريق: بطاقة الئتمان

* سيتم اضافة نقاط شحن إضافية الحقا.  

ي الوقت القريب، سنقوم بتوسيع خدمة 
�ف

دارات  ي الإ
ي المدارس و�ف

الستصدار �ف
ية. إشعار بهذا سوف تصدر لحقا . الجماه�ي

 لمزيد من المعلومات عىل صفحة
الفيسبوك امسحوا ال – QR كود
 bus.gov.il  ||  *8787 أو اتصلوا مع مركز كل – كاف

■ محطة باب العمود ■ محطة السلطان سليمان ■ مول الدار قريبا ■ المالكي باب العمود ■ اتصاالت يونيفون، شارع االنبياء 8 ■ محالت فريج، شارع نابلس

ية ايو طور قريبا ■ بلدي سوبرماركت، بيت حنينا ■ االدارة الجماه�ي

■ Sultan Sulliman Terminal ■ Derekh Schem Terminal ■ MALL DAR (soon) ■ Supermarket stores, nablus road
■ The Amalaki old city, Jerusalem ■ Unifone Tikshoret LTD, Ha-Nevi'im St 8 ■ Baladi SuperMarket, Beit Hanina
■ Community Centers-Abu Tor


