
הנפקת כרטיס רב קו 

1 - מגישים בקשה באתר להנפקת כרטיס רב קו
https://ravkavonline.co.il – הזמנת 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.

2 - מצרפים מסמכים
 • תעודת זהות

 • תמונה להדפסה על הכרטיס
 • מסמכים מזהים נוספים לאימות הזכאות

ניתן לצלם את המסמכים באמצעות הסמארטפון.

3 - מקבלים 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 805 ליד בניין עומר אלמוכ'תאר להנפקת כרטיס רב קו.

4 - טעינה של הרב קו. 
 https://ravkavonline.co.il ניתן להטעין את הרב קו באתר האינטרנט

או במשרד חברת הנסיעות והתיירות נצרת בכתובת האמורה בסעיף 3 לעיל. 

1 -  تقدمي طلب عرب املوقع الصدار بطاقة "راف اكف"
https://ravkavonline.co.il – הזמנת כרטיס רב קו און ליין

جديدة أو بديلة ونوعية امللف الخشيص .ايضا االخشاص  خنتار بطاقة "راف اكف" 
الطالب و مستحيق التأمني  حاميل امللف الخشيص اخلاص مثل كبار السن ,الشباب, 

عند تقدمي مستندات  الوطين وذوي االحتياجات اخلاصة ميكهنم طلب بطاقة "راف اكف" 
االستحقاق املناسبة.

2 - إرفاق املستندات التالية:
هوية خشصية  • 

صورة خشصية لغرض طباعهتا عىل البطاقة  • 
وثائق تعريف إضافية لتأكيد االستحقاق  • 

ميكن تصوير املستندات باستخدام اهلاتف اخلليوي.
حىت املزنل 3 - حنصل عىل بطاقة "راف اكف" 

بعد معلية حفص رسيعة للطلب ، وتعبئة تفاصيل الدفع واالرسال نستمل بطاقة "راف 
يف الربيد حىت املزنل. ميكنك طلب عدة بطاقات يف ارسالية واحدة. اكف" 

ميكنك التوجه لفرع رشكة باصات النارصة للنقل والسياحة املتواجد عىل العنوان 
بالقرب من مبىن معر املختار وذلك إلصدار بطاقة  خسنني "شارع رمق 805 "  التايل:  

"راف اكف".
4 - حشن بطاقة "راف اكف".

  https://ravkavonline.co.il ميكن حشن البطاقة عىل الرابط
او بالتوجه ملكتب الرشكة يف خسنني حسب العنوان املدون اعاله 

كول اكف

اصدار بطاقة  راف اكف 

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

لذا الرجاء باصدار الدفع النقدي يف الباصات هو ممنوع باملواصالت العامة, 
حسب املعلومات املرفقة وحشهنا قبل السفر. بطاقة "راف اكف" 


