
 ותיקים הוחים אזרמבצע במיוחד ל

 הנחה בתחבורה הציבוריתה למימוש נוח של מנפיקים כרטיס רב קו

 

 ,יקרים אזרחים ותיקים

 

 נוסעים בתחבורה ציבורית?

 ,העירונית הביןו העירונית ,הציבורית בתחבורה הנסיעה מדמי 50% של הנחהתם זכאים לא

 . הקלה רכבתבו ישראל רכבתב, אוטובוסיםב

 

 להנפיק רב קו?למה 

 .בלבד קו רב באמצעות ההנחהאפשר לקבל את  הקלה ברכבת

מתוכנן כי . זהות תעודת הצגת עם ההנחהאפשר לקבל את  ,כיום ישראל וברכבת באוטובוסים

 את קצריו ייעלשימוש ברב קו . ניתן יהיה לקבל את ההנחה רק באמצעות רב קובהמשך השנה  

 .והתשלום הזיהוי הליך ואת לרכבת או לאוטובוס העלייה משך

 הרב קו מותאם לשימוש בכל חברות התחבורה השונות.

 לעבור זכאים( וירושלים חיפה, דן גוש) הגדולים במטרופולינים קו רב כרטיס באמצעות נוסעים

 נסיעה במחיר, בירושלים הקלה לרכבת וכן, המפעילים כל של שונים קווים בין' דק 90 במשך

  .בודדת

 .חינם ניתן הכרטיס ראשונה בהנפקה

 

 -על המבצע

את  עליכםמקלים  רשות התחבורה הציבורית – המשרד לאזרחים ותיקים ומשרד התחבורה

במתחמי קניות מרכזיים יוצא לדרך מבצע ארצי להנפקת כרטיסי רב קו  הנפקת כרטיס הרב קו.

 .)הרשימה מפורטת מטה( פרוסים ברחבי הארץ

 יוצבו ברחבי מרכזי הקניות .2015יוני  16-החל מההשבועות הקרובים בימי שלישי במהלך 

  ותיקים.הואזרחים ה כםלהנפקת כרטיסי רב קו, ללא תשלום, עבורדוכנים הנבחרים 

מהטבות "שלישי בשלייקס" ברשתות נבחרות ובבתי   גם ליהנותיום שלישי, פעמיים כי טוב תוכלו 

 הקולנוע במרכזי הקניות.

 *.8840לכם במוקד המשרד לאזרחים ותיקים בטלפון  לסייעח מבכל שאלה נוספת נש



שעותימי פעילות והשעותישובמרכז קניות

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15אשדודהסיטי

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15באר שבעגראנד קניון 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים  : 7.7.15 :30.6.15בית שאןצים סנטרס

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15באר שבעגראנד קניון 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 7.7.15 :30.6.15בית שאןצים סנטרס

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15גלילות סינימה סיטי 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15דיזינגוףתל אביב

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15חיפהגראנד קניון 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים: 16.6.15, 23.6.15מעלה אדומיםקניון אדומים

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15מעלותצים סנטרס 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים :  7.7.15 :30.6.15נצרת עליתדודג' 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 7.7.15 :30.6.15נתיבותצים סנטרס 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15נתניההשרון - 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים: 16.6.15, 23.6.15עפולההעמקים

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15ערדצים סנטרס 

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15פתח תקוההקניון הגדול 

11:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15ראשון לציוןסינימה סיטי

10:00-16:00בימי שלישי הבאים : 16.6.15, 23.6.15, 30.6.15, 7.7.15רמת גןאיילון

14:00-17:00בימי שלישי הבאים : 7.7.15 : 30.6.15רעננהרננים

 בואו ליהנות  משלל ההטבות של "שלישי בשלייקס" וסעו לשלום עם כרטיס הרב קו החדש שלכם!

בפייסבוק של "שלישי  פרטים על הטבות מיוחדות עבורכם בבתי עסק במהלך ימי המבצע

 י בשלייקס":באתר "שלישבשלייקס" ו

http://www.shlaykes.co.il/ 

 ?רב קו איפה אפשר להנפיק

  16.6.2015יום החל מ בימי שלישי רשימת העמדות במסגרת המבצע 

 :במידה ויהיו שינויים  בשעות וימי הפעילות כן באתר המשרד בקישור המופיע מטהלהתעד מומלץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ראו ב –רשימת עמדות נוספות קבועות 

fareDiscount.aspx-http://vatikim.gov.il/Communication/DoverMessages/Pages/Bus 

http://www.shlaykes.co.il/
http://vatikim.gov.il/Communication/DoverMessages/Pages/Bus-fareDiscount.aspx
http://vatikim.gov.il/Communication/DoverMessages/Pages/Bus-fareDiscount.aspx

