
 

 

1.3.2021 

 

Moovit לא רק באוטובוס - כך תשלמו באמצעות

 ברכבת ישראל, במטרונית ובכרמלית

  לצד התשלום, נוסעי הרכבת יכולים גם להנפיק את שובר הנסיעה והעלייה לרכבת
  ב-Moovit, ולשלב נסיעות עם מגוון אמצעי תחבורה ציבוריים ושיתופיים

 אופיה הגמיש של אפשרות התשלום ב-Moovit מאפשר לנסוע בתחבורה ציבורית ללא
 התחייבות מראש לחוזי נסיעה כדוגמת חופשי-חודשי, ומספק מענה לחוסר הוודאות

 בתקופת הקורונה כשאופי העבודה הופך להיברידי

כולל ּכ ְֵשירּות ניידות מחוויית ייהנו בישראל הציבורית התחבורה נוסעי ה-1.3.2021, שני מיום              החל

ובכרמלית. במטרונית ישראל, ברכבת בנסיעה גם Moovit עם (Mobility as a Service)              

מ-2 למעלה מהן אחת שלכל בישראל, הפופולאריות התחבורה אפליקציות שתי ופנגו, Moovit            

לכלל מענה לספק ממשיכות בארץ, משתמשים        מיליון

התשלום חוויית את ולשפר הציבורית התחבורה        נוסעי

  והנסיעה.

התשלומים שירות הופעל שב-15.12,2020      אחרי

ואיפשר באוטובוסים, נסיעות עבור Moovit       באפליקציית

מבלי מהסמארטפון נסיעות עבור לשלם הנוסעים        לכל

בכסף אותו להטעין או רב-קו בכרטיס מראש         להצטייד

- חופשי-יומי) או חופשי-חודשי (כדוגמת נסיעה בחוזי         או

נסיעות עבור גם האפליקציה באמצעות לשלם ניתן         כעת

המטרונית רכבות, - נוספים ציבורית תחבורה        באמצעי

 והכרמלית.

קודי סריקת באמצעות יתבצע ברכבת הנסיעה        תיקוף

כשהנוסעים מהתחנות: והיציאה הכניסה בשערי QR      

תזהה האפליקציה לרכבת, העלייה לתחנת       יגיעו

ייחודי QR קוד עבורם ותייצר מיקומם את GPS          באמצעות

בשער הנמצא הכרטיסים בקורא לסרוק יש        אותו

 



 

יתרחש היעד לתחנת ההגעה עם לתחנה. להיכנס מנת על הרכבת לרציפי שבכניסה              האוטומטי

בשער הכרטיסים בקורא לסרוק יש אותו נוסף ייחודי QR קוד תייצר המערכת ובו דומה,                תהליך

 האוטומטי שביציאה מהרכבת, עימו יוכלו הנוסעים לצאת מהתחנה, ועל פיו יחושב מחיר הנסיעה.

שובר את Moovit-ב להנפיק גם יוכלו הרכבת נוסעי ברכבת, הנסיעה עבור התשלום              מלבד

הציבוריים התחבורה אמצעי מגוון עם נסיעות לשלב וכן לרכבת, לכניסה הנדרש             הנסיעה

  והשיתופיים המוצעים.

לנוסעים המאפשר דבר בפועל, מבצעים שהם הנסיעות על ורק אך משלמים הנוסעים Moovit-ב             

האפשרות את שאלה בסימן המציב הקורונה, תקופת את המאפיין הוודאות חוסר עם              להתמודד

היקף על המשפיע היברידית לעבודה מעבר לצד ציבורית, תחבורה של ושגרתי תקין              לתפעול

  הנסיעות.

כך שישולמו, החדשים התעריפים בהיבט לנוסעים צרכנית בשורה גם מביא החדש             השירות

מצטברת. תקרה פי על נסיעות ריבוי על מהנחה ליהנות יוכלו באפליקציה שישלמו              שהנוסעים

שבוצעו הנסיעות סך את ותשקף אוטומטי באופן לנוסע המצטברת העלות תחושב חודש, כל               בסוף

על שנקבעו החדשים התעריפים על-פי זאת לה, זכאי שהנוסע המירבית ההנחה עם יחד               בפועל

  ידי משרד התחבורה.

ברכבת נסיעה עבור ומשלמים מתקפים       איך

?Moovit באפליקציית 

נסיעה עבור הפעולות כל את לבצע ניתן Moovit-ב        

הרכבת לתחנת כניסה שובר הזמנת מסלול, תכנון         ברכבת:

  ותשלום במקום אחד.

 

התשלומים, לשירות פעמי וחד מהיר רישום תהליך         לאחר

יש תשלום, אמצעי ופרטי אישיים פרטים הזנת         הכולל

העלייה לתחנת ההגעה עם Moovit אפליקציית את         לפתוח

 לרכבת:

כפתור● על ללחוץ יש הרכבת לתחנת        בהגעה

 ה"תקף" ולבחור ב"רכבת".

תחנת● את GPS באמצעות תזהה       האפליקציה

 העלייה שלכם ותייצר עבורכם קוד QR ייחודי.

 



 

האוטומטי● בשער הנמצא הכרטיסים בקורא במכשירכם שהתקבל QR-ה קוד את            סורקים

 שבכניסה לרציפי הרכבת.

 ניגשים לרציף ממנו תצא הרכבת שלכם, עולים לרכבת ונהנים מהנסיעה.●

 בסיום הנסיעה ולקראת היציאה מתחנת הרכבת, יש ללחוץ על כפתור "סיום נסיעה".●

  האפליקציה תזהה באמצעות GPS את תחנת היעד אליה הגעתם ותייצר קוד QR ייחודי.●

האוטומטי● בשער הכרטיסים בקורא במכשירכם שהתקבל החדש QR-ה קוד את            סורקים

  שביציאה מהרכבת.

 שימו לב

הכניסה● בשערי המתאים הקוד את ולהציג להקפיד         יש

פתוחים, השערים בהם במקרים גם מהרכבת,        והיציאה

 כדי שניתן יהיה לחשב את עלות הנסיעה.

הנוסע● מהתחנה, ביציאה או בכניסה קוד יוצג ולא          במידה

הנסיעה. מוצא/יעד של ואישור הזנה לטובת הודעה         יקבל

מסלול היה מה לדעת ניתן לא זה מידע קבלת           ללא

ע"ס היומי המקסימלי בסכום יחוייב והנוסע        הנסיעה,

לתיקון הערעור זכות תעמוד לנוסע במקרה ש"ח. 58.5        

 עלות הנסיעה בהתאם לתחנת היעד בה ירד.

להחליף● צורך יש בהם במקרים שנית לתקף צורך          אין

 רכבת או לעבור רציף במסגרת אותה הנסיעה.

 בשלב זה, ברכבת לא ניתן לשלם על נוסעים נוספים.●

 לא ניתן לממש הסדר 90 דקות בשילוב עם הרכבת.●

הדומה● בתהליך לתחנה בכניסה רק לתקף יש         בכרמלית

 לזה של הרכבת, אך אין צורך לתקף ביציאה.

 נתוני מחירים: תשלום ב-Moovit לעומת רב-קו

של רדיוסים מ-6 ומושפעים הרב-קו ממחירי שונים אשר באוטובוס, הנסיעה מתעריפי             בשונה

הרב-קו לתעריפי זהים ברכבת האפליקציה באמצעות הנסיעה תעריפי התחנות, בין            מרחק

  ותלויים במרחק הנסיעה בין תחנה לתחנה.

 

העבודה למקום ונוסעים מהבית יותר עובדים שבו היברידית עבודה של ובעולם הקורונה              בתקופת

הנסיעה בה - האפליקציה לטובת במחיר ביותר המשמעותיים ההבדלים את למצוא ניתן              לסירוגין,

 



 

ללא בפועל שמבצעים הנסיעות עבור רק הוא באפליקציה שהתשלום משום זאת יותר,              זולה

 התחייבות להסכם מראש, וההנחות ניתנות בסוף החודש.

 

 נסיעות יומיות ברכבת ישראל

באמצעות ברכבת הלוך-חזור נסיעת עלות מהמקרים, בכ-70% כי נמצא Moovit-פנגו            בבדיקת

צבור. ערך הנחת לאחר גם ברב-קו בודדים נסיעה כרטיסי רכישת מעלות יותר זולה               האפליקציה

נסיעות גם לשלב יומית עלות באותה המאפשרת יומית תקרה קיימת באפליקציה כי לציין               יש

באפליקציה השימוש כזה ובמקרה עירוניים, אוטובוסים כגון נוספים ציבורית תחבורה            באמצעי

  משתלם אף יותר.

 

100 עד של (מרחק לת"א מבאר-שבע או לחיפה אביב מתל ברכבת המשתמש נוסע למשל,                כך

כרמלית) מטרונית, רכבת, אוטובוס, (לרבות המוצעים התחבורה אמצעי בכלל לנסוע יכול             ק"מ)

 ולשלם תשלום יומי של 49 ₪, ללא מגבלה בטווחים אלו.

 

  להלן מספר דוגמאות למחירים בנסיעה יומית (הלוך-חזור):

 נסיעה ברכבת מתחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת קרית מוצקין

  - נסיעה בודדת תעלה: 34.5 ₪

  - נסיעה הלוך-חזור לאחר הנחת ערך צבור ברב-קו תעלה: 55.2 ₪

גם נלוות נסיעות בשילוב ,₪ 49 תעלה יומית תקרה עם באפליקציה בתשלום נסיעה -              

 באוטובוסים ללא הגבלה.

 נסיעה ברכבת מתחנת באר שבע מרכז לתחנת עפולה

  - נסיעה בודדת תעלה: 61.5 ₪.

  - נסיעה הלוך-חזור לאחר הנחת ערך צבור ברב-קו תעלה: 98.4 ₪

גם נלוות נסיעות של בשילוב ש"ח, 58.5 תעלה יומית תקרה עם באפליקציה בתשלום נסיעה -               

 באוטובוסים ללא הגבלה.

 נסיעה ברכבת  מתחנת ראשון לציון - הראשונים לתחנת ההגנה בתל אביב

  - נסיעה בודדת תעלה: 12.5 ₪.

  - נסיעה הלוך-חזור לאחר הנחת ערך צבור ברב-קו תעלה: 20 ₪.

גם נלוות נסיעות של בשילוב ,₪ 15.5 תעלה: יומית תקרה עם באפליקציה בתשלום נסיעה -               

 באוטובוסים ללא הגבלה.ֿ

 

 



 

הרב-קו, באמצעות חופשי-יומי ולרכוש מראש להתחייב בוחר הלקוח בהם במקרים זאת,             למרות

 העלות עשויה להיות זולה יותר מעלות השימוש באפליקציה בהתחשב בכמות הנסיעות שיבצע.

 

 

 תשלום באפליקציה לעומת גמיש 30 של רב-קו

יותר משתלמת (20) חול בימי חודשית נסיעות בכמות באפליקציה שימוש המקרים             במרבית

  לעומת גמיש 30 שנמכר ברכבת.

לעומת קו, ברב ₪ 528.5 יעלה (924) וירושלים דן לגוש 30 גמיש - חול בימי בנסיעות למשל,                   כך

  עלות משוערת של כ- 388 ₪ באפליקציה.

₪ 539 כ- של משוערת עלות לעומת ₪ 669.5 היא (919) וחיפה דן לגוש 30 גמיש                  עלות

  בנסיעות בימי חול בין חיפה לתל אביב באפליקציה.

 

 נוסעים המשתמשים בהנחות פרופיל (אזרח ותיק, סטודנט, נוער וכיו"ב)

ההנחות בעוד ההסכם, רכישת במסגרת קיימות וחופשי-חודשי חופשי-יומי בעלות           ההנחות

ברב-קו והשימוש יתכן כולל, בשקלול ולכן עצמן. הנסיעות במסגרת רק מזוכות             באפליקציה

 במקרים שכאלו עדיף.

 

ברכבת גם כעת הזמין באפליקציה, התשלום "שירות Moovit-פנגו: פעילות מנהל זיו,             אייל

חוויית להנגשת מספקת Moovit-ש הנוספים הטכנולוגיים הפתרונות לצד ובכרמלית,           ישראל

ונוחה אמינה לפשוטה, הציבורית בתחבורה הנסיעה את הופכים לנוסעים,  כולל ּכ ְֵשירּות             הניידות

ומלא, מקיף באופן זו, בדרך לנוסעים הציבורית התחבורה שהנגשת למדנו בעולם מניסיוננו              יותר.

את מעלה אחד, במקום נסיעות עבור תשלום וגם ניווט, הכוונה, אמת, בזמן מידע קבלת                הכוללת

השימוש מידת את גם מעלה יוצא וכפועל הציבורית, בתחבורה המשתמשים של הרצון              שביעות

לצד נוסעים. ומגבלת לרכבות כניסה שוברי רכישת כגון חסמים קיימים בה זו בתקופה בעיקר                בה,

של וגובר ההולך השדרוג רבים, במקרים הנסיעה מחירי והוזלת הפרקטית-צרכנית            הרמה

ומסייע בארץ, התחבורתית הדינמיקה את גם משפר  בישראל, כולל ּכ ְֵשירּות הניידות             קונספט

לחוזים מראש להתחייב הצורך ללא הלקוח, לצורכי המותאם וחכם גמיש תחבורה מערך              לייצר

 יקרים או לשלם מראש על הטענת כרטיסים, וללא מגע פיזי במכשירים המשרתים המוני נוסעים״.

Moovit אודות  

MaaS - פתרונות במתן עולמית מובילה היא אינטל מקבוצת (www.moovit.com) Moovit           

החברה בעולם. הפופולרית העירונית הניידות אפליקציית ומפעילת Mobility As a Service             

את ולקדם Mobileye עם יחד כוחות לאחד מנת על 2020 במאי אינטל ידי על                נרכשה

 

https://www.moovit.com/


 

העולמי המעבר את מאיצות Mobileye-ו Moovit יחד, החברה. של MaaS-ה            אסטרטגיית

 לתחבורה אוטונומית.

כיצד משתמשיה את מדריכה ,Web App-ו Android, iOS-ב שפות ב-42 הזמינה ,Moovit            

שהושק לשרות, האפשריים. התחבורה אמצעי בכל העירונית בסביבה ובנוחות ביעילות            להתנייד

והוא ארצות, 112- ב ערים מ-3,400 ביותר משתמשים, מיליון מ-900 למעלה כיום יש               ב-2012,

שמתווספות ביום אנונימיות מידע נקודות מיליארד שישה עד אוספת Moovit שפות. ב-45              זמין

AI מבוססי MaaS פתרונות מציעה החברה עירונית. וניידות נסיעה נתוני של בעולם הגדול               למאגר

תפעול תכנון, הכוללים הפתרונות פרטיות. וחברות תחבורה רשויות ערים, ממשלות,            עבור

הגברת הנוסעים, מספר הגדלת תנועה, עומסי בהפחתת מוכח ערך בעלי הם             ואופטימיזציה

משתפות כבר Cubic ו- Microsoft, Uber כמו מובילות חברות הקיימים. הנכסים וניצול              היעילות

תשלום אפשרויות ולספק הניידות בתחום מוצריהן את להעשיר מנת על Moovit עם              פעולה

 מתקדמות.

  אודות פנגו

מיליון 2.3 ל- המציעה בישראל הפופולרית האפליקציה  היא (www.pango.co.il)           פנגו 

סלולרי כשירות החלה ,2007 בשנת הוקמה פנגו חכמה. לתחבורה כולל פתרון             לקוחותיה

נרחב מענה ונותנת הטכנולוגית הפלטפורמה את הרחיבה האחרונות ובשנים חניה  על             לתשלום

תשלומי כלל את מרכזת פנגו חכמה, לתחבורה פתרונות תשלום במגוון ונוסעים            לנהגים

וכסף. זמן לו ולחסוך הנוסע חווית את לשפר במטרה אחד במקום הנלווים והשירותים               התחבורה

אגרה, כבישי חניונים, במאות תשלום רשויות, 70 ב- חניה על תשלום מאפשרת               האפליקציה

שירותים החברה מספקת בנוסף סונול. של הנוחות בחנויות ורכישה תדלוק שירות חילוץ,              שירותי

נבחרה 2018 בשנת רכב.  וביטוח וטיפול לטסט איסוף ובהם הרכבים בעלי ללקוחותיה              משלימים

 פנגו על ידי משרד הכלכלה לאחת מבין 100 החברות החדשניות בישראל
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