ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺭﺍﻑ ﰷﻑ

הנפקת כרטיס רב קו

ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﻫﻮ ﳑﻨﻮﻉ ﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ,ﻟﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ

התשלום במזומן באוטובוסים הנו אסור לפי הנחיות משרד התחבורה
לכן נא להנפיק ולטעון כרטיס רב קו בטרם הנסיעה.

 - 1ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻋﱪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ ﰷﻑ"
 – https://ravkavonline.co.ilהזמנת כרטיס רב קו און ליין

 - 1מגישים בקשה באתר להנפקת כרטיס רב קו

ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ ﰷﻑ" ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻭﴮﳯﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ.

ﳔﺘﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ ﰷﻑ" ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﴹﴢ .ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻻﴯﺎﺹ
ﺣﺎﻣﲇ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﴹﴢ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ,ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ,ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﱿ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳝﻜﳯﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ ﰷﻑ" ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

 - 2ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻫﻮﻳﺔ ﴯﺼﻴﺔ
• ﺻﻮﺭﺓ ﴯﺼﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﻃﺒﺎﻋﳤﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
• ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ.
 - 3ﳓﺼﻞ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ ﰷﻑ" ﺣﱴ ﺍﳌﲋﻝ
ﺑﻌﺪ ﲻﻠﻴﺔ ﲿﺺ ﴎﻳﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ  ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻻﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺘﲅ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ
ﰷﻑ" ﰲ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺣﱴ ﺍﳌﲋﻝ .ﳝﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﺭﺳﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻔﺮﻉ ﴍﻛﺔ ﺑﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﴏﺓ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﲯﻨﲔ "ﺷﺎﺭﻉ ﺭﰴ  " 805ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺒﲎ ﲻﺮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ
"ﺭﺍﻑ ﰷﻑ".
 - 4ﴮﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺭﺍﻑ ﰷﻑ".
ﳝﻜﻦ ﴮﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ https://ravkavonline.co.il
ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﴩﻛﺔ ﰲ ﲯﻨﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺪﻭﻥ ﺍﻋﻼﻩ

ﻛﻮﻝ ﰷﻑ

 – https://ravkavonline.co.ilהזמנת כרטיס רב קו און ליין
בוחרים כרטיס רב-קו חדש או חלופי ואת סוג הפרופיל .גם בעלי פרופיל מיוחד
כמו אזרחים ותיקים ,נוער ,סטודנטים ,זכאי ביטוח לאומי ונכים יכולים להזמין
כרטיס רב-קו בהצגת אישורים מתאימים.

 - 2מצרפים מסמכים

• תעודת זהות
• תמונה להדפסה על הכרטיס
• מסמכים מזהים נוספים לאימות הזכאות
ניתן לצלם את המסמכים באמצעות הסמארטפון.

 - 3מקבלים את הרב-קו עד הבית

לאחר תהליך בדיקה מהיר של הבקשה ,ממלאים את פרטי התשלום
והמשלוח ומקבלים את כרטיס הרב-קו בדואר עד הבית .ניתן להזמין מספר
כרטיסים במשלוח אחד.
ניתן לגשת לסניף חברת הנסיעות והתיירות נצרת הממוקם בסח'נין
כביש  805ליד בניין עומר אלמוכ'תאר להנפקת כרטיס רב קו.

 - 4טעינה של הרב קו.

ניתן להטעין את הרב קו באתר האינטרנט https://ravkavonline.co.il
או במשרד חברת הנסיעות והתיירות נצרת בכתובת האמורה בסעיף  3לעיל.

