
משתלם לנסוע יותר
אפריל 2022/ניסן התשפ"ב



מהקיץ
הנסיעה בתחבורה הציבורית

משתלמת והוגנת יותר
מהפיכה כוללת

במודל השירות והתשלום



מאיצות את הקצב
מגדילות את התקציבים

70%
סבסוד

בכל נסיעה שעולה 6 ₪, 
המדינה מסבסדת

12 ₪ נוספים.



מאיצות את הקצב
מגדילות את התקציבים

בשנים 2022-26,
תקציב תוספות השירות

יגדל בכ- 25%
מכ- 12 לכ- 15 מיליארד ₪. תוספת

תקציבית
מיל׳ 7.5₪

חדש!



* למעט קווי אילת

נסיעה חופשית בכל המדינה, באוטובוס, ברכבות קלות, וברכבלית ב-225 ₪ בלבד. 
תעריפים נפרדים לכרטיס חופשי-ארצי משולב עם רכבת ישראל

משתלם לנסוע יותר!
חופשי חודשי ארצי ב- 225 ₪ בלבד!

תקציב התחבורה הציבורית יגדל ב-25%, תוספת מצטברת של 7.5 מיליארד ש"ח עד 2026 
400 אוטובוסים חדשים נכנסו לשירות בחצי השנה האחרונה, מתוך 4000 עד 2026

חדש!



חופשי אזורי  או חופשי ארציחופשי ארצי

נסיעה חופשית-חודשית 
באוטובוסים ברדיוס 40 ק"מ

משתלם לנסוע יותר!
חופשי חודשי אזורי

ב- 99 ₪ בלבד,
ברוב המדינה



חופשי
חודשי אזורי

באר שבע
והנגב

40 ק״מ30 ק״מ20 ק״מ10 ק״מ

שדרות

באר שבע

דימונה

ערד

רביבים



חופשי
חודשי אזורי

בגליל

מעלות

כרמיאל

נצרת

עפולה

טבריה

קצרין

קרית שמונה

צפת

10 ק״מ 20 ק״מ 30 ק״מ 40 ק״מ
סכנין



הנחות חדשות ומורחבות
בכל התחבורה הציבורית

לראשונה
חופשי חודשי

ב- 50% הנחה!
לילדות/ים ונוער

חדש!
בני ובנות 0-5

ממשיכים לנסוע חינם

גילאי 5-18
ממשיכים לקבל הנחה של 

50% בערך הצבור

112.5 ₪ - חופשי-ארצי
                בכל האוטובוסים,

                 בכל המדינה
49.5 ₪ - חופשי-אזורי

               לילדים בנגב ובגליל,
               ומחוץ למטרופולינים

בחינוך המיוחד
עד גיל 21



הנחות חדשות ומורחבות
בכל התחבורה הציבורית

לראשונה
בנות ובני +75

חינם!

אזרחים/ות ותיקים/ות
בנות 62-74 ובני 67-74 

ממשיכים ליהנות מ-50%
בכל סוגי הנסיעה

112.5 ₪ - חופשי-ארצי
בכל האוטובוסים, בכל המדינה

49.5 ₪ - חופשי אזורי
לאזרחים ותיקים בנגב ובגליל, 

ומחוץ למטרופולינים

חדש!



הנחות חדשות ומורחבות
בכל התחבורה הציבורית

הרחבת
ההנחה
לזכאי/ות ביטוח לאומי

א.נשים עם מוגבלות, 
ומקבלי/ות קצבאות הבטחת הכנסה

ההנחה בערך הצבור גדלה
ל-50% )במקום 33%(

שמירת הנחה קיימת לאדם עם עיוורון – חינם
מלווה לעיוור – 50%

חדש!



משלמים 
ישירות 

בכרטיס 
אשראי

עם השקת דרך שווה
יופעל ניסוי בקווי דן לתשלום ישיר בהצמדת 

כרטיס האשראי למכשיר התיקוף,
.GOOGLEPAY-ו APPLEPAY או באמצעות

בשלב הראשון 
תשלום נסיעה בודדת בלבד

)במחיר מלא, וללא מעבר חופשי 90 דקות(

בהמשך
דרך שווה תאפשר תשלום מתקדם בכל 

התחבורה הציבורית



שומרות את
ההנחות הקיימות

לסטודנטיות/ים, לכוחות הביטחון והשיטור,
%לבני ובנות שירות לאומי

הנחות חדשות ומורחבות
בכל התחבורה הציבורית



בסיס
לטכנולוגיות
מתקדמות

ולשירות טוב יותר

הנחות
חדשות 
ומורחבות

חדש! 
חופשי־ארצי
וחופשי-אזורי

תשלום
אחיד והוגן
לפי מרחק
הנסיעה

עיקרי דרך שווה



15 ק״מ 40 ק״מ 120 ק״מ

5 סוגי כרטיסים בלבד לנסיעה 
בודדת בתחבורה הציבורית
)ו-5 נפרדים ברכבת ישראל(

קביעת הנסיעה הבודדת בטבעת 
הראשונה על ₪5.5 בכל המדינה

הרחבת הטבת 90 דקות
לנסיעת-המשך בטווח 15 ק"מ 

לכל המדינה

כרטיסים המציבים
את הנוסע/ת במרכז

מניעת עליית המחירים ל - 6.5 ₪



כרטיסים המציבים
את הנוסע/ת במרכז - נסיעה בודדת

ק"מ מתחנת העלייה

0-15 ₪ 5.5 ₪ 9 
15-40 ₪ 12 ₪ 18
40-75

 ₪ 16
 ₪ 24

75-120 ₪ 27
120+ ₪ 27  ₪ 48

רכבת ישראלאוטובוס

* למעט לאילת



עד
75 ק״מ

עד
40 ק״מ

יותר מ-
75 ק״מ

חופשי-ארצי 
באוטובוס

חופשי-ארצי משולב 
ברכבת ישראל

₪ 225

 ₪ 255 

₪ 225

 ₪ 410

₪ 225

 ₪ 610
חדש!

חופשי חודשי ארצי 
באוטובוס משולב 

רכבת-ישראל



במקום 292.5 
נתניה - ת״א

במקום 528.5 

ירושלים - ת״א

במקום 669.5 
חיפה - ת״א

₪255

₪410

₪610

חיפה - כרמיאל

במקום 610.5 
ב״ש - אשדוד

₪254

₪410

חדש!
חופשי חודשי ארצי 

באוטובוס משולב 
רכבת-ישראל

במקום 292.5 



הטבות
ברפורמה

שוויון
בהנחות 

מחופשי
מקומי

מהטבות 
מקומיות

מערך 
צבור

לחופשי 
ארצי ואזורי

להנחות 
לאוכלוסיות 

הזכאיות
ל - 90 דק' בכל 

המדינה והגדלת 
טווחי הנסיעה



מוטי וכנרת, וילדיהם – תומי ורם
כנרת נוסעת ברכבת למת"מ חיפה,

ומוטי ורם באוטובוס לביה"ס

דרך שווה תחסוך להם 178.5 ₪ לחודש
ויוכלו לנסוע הרבה יותר, ורחוק יותר

עד נהריה וקרית שמונה

מהפיכת 
השירות

משפחת 
שלום 

מכרמיאל



מנחם )38( וחיה )39(,
הורים ל-7 ילדים, 3 מהם נוסעים בכל בוקר 

באוטובוס לת"ת, חיה נוסעת יומית לעבודה בעיר 
ומנחם נוסע פעם בשבוע לבני-ברק. אחת לחודש 

נוסעים לשבת באשדוד.

דרך שווה תחסוך להם 109 ₪ לחודש
ויוכלו לנסוע הרבה יותר!

מהפיכת 
השירות

משפחת 
חכם 

מירושלים



שמואל )75(, שולה )70(,
זוג אזרחים ותיקים מחדרה

נוסעים באוטובוס 4 פעמים בשבוע – לקניות, 
להרצאות, ולבקר את הנכדים בראשון לציון

דרך שווה תחסוך להם 82 ₪ בחודש,
ואם יסעו יותר – לא ישלמו יותר!

מהפיכת 
השירות

שמואל ושולה 
מחדרה



ציר הזמן 
של תכנית 
דרך שווה

     מארס 2022 - גיבוש ההמלצות בועדת המחירים
היערכות טכנולוגית ותפעולית

• עדכון כלל מערכות הכרטוס אצל המפעילים
• התאמת האפליקציות ושדרוג טכנולוגי

חתימת צווי הנסיעה
בידי שרת התחבורה ושר האוצר

היערכות ציבורית
מחשבון לבירור האופן המשתלם ביותר לנסוע  •

מוקדי השירות ינגישו המידע לציבור  •
קמפיין ציבורי   •

עם השקת התכנית במהלך הקיץ -  •
    דיילים/ות בכל רחבי המדינה, סיוע לאזרחים ותיקים,

    הסברה מקומית מותאמת לשינוי.
•  קיץ 2022 -  דרך שווה יוצאת לדרך!



Bus.gov.il | *8787 :פרטים נוספים

תודה!


