מודול תחבורה ציבורית
הר-גל שכר נוכחות ומשאבי אנוש

הרפורמה בתחבורה הציבורית – שינויים:

הרפורמה יוצרת מהפכה אמיתית בתחבורה הציבורית בישראל:
יותר משתלם

יותר אפשרויות נסיעה

יותר יעדים

אודות הרפורמה
תשלום אחד לכל התחבורה הציבורית באיזור הנבחר
עד היום נסעתם באמצעי התחבורה הציבורית השונים (אוטובוס ,מטרונית ,רכבת ורכבת קלה) ושילמתם
בכל אמצעי תחבורה בנפרד ,בהתאם לנקודת המוצא שלכם וליעד הנסיעה.
מהיום ,טוענים את כרטיס הרב קו ב"מינוי נסיעה" משתלם ,הכולל :אוטובוס ,רכבת ,מטרונית ורכבת קלה
ונהנים מנסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה הללו (בנפרד או בשילוב ביניהם) בתחומי המטרופולין
שבחרתם.

מתחילים לחשוב "מטרופולין" ולא "יעד"
מפת התחבורה הציבורית החדשה ,כוללת ארבעה מטרופולינים :ת"א והמרכז ,חיפה והצפון ,ירושלים
ובאר -שבע והדרום .בתוך כל מטרופולין ישנן שלוש "טבעות" המסמנות עבורכם את אזור מרכז
המטרופולין והאזורים שמחוצה לו .מהיום ,תוכלו לנסוע חופשי בתחומי המטרופולינים ולשלב בין אמצעי
התחבורה -במינוי אחד וללא הגבלה!

מטרופולין ת"א והמרכז
הגבולות :מגן יבנה ועד מכמורת

אודות הרפורמה
תשלום אחד לכל התחבורה הציבורית באיזור הנבחר
עד היום נסעתם באמצעי התחבורה הציבורית השונים (אוטובוס ,מטרונית ,רכבת ורכבת קלה) ושילמתם
בכל אמצעי תחבורה בנפרד ,בהתאם לנקודת המוצא שלכם וליעד הנסיעה.
מהיום ,טוענים את כרטיס הרב קו ב"מינוי נסיעה" משתלם ,הכולל :אוטובוס ,רכבת ,מטרונית ורכבת קלה
ונהנים מנסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה הללו (בנפרד או בשילוב ביניהם) בתחומי המטרופולין
שבחרתם.

מתחילים לחשוב "מטרופולין" ולא "יעד"
מפת התחבורה הציבורית החדשה ,כוללת ארבעה מטרופולינים :ת"א והמרכז ,חיפה והצפון  ,ירושלים
ובאר -שבע והדרום .בתוך כל מטרופולין ישנן שלוש "טבעות" המסמנות עבורכם את אזור מרכז
המטרופולין והאזורים שמחוצה לו .מהיום ,תוכלו לנסוע חופשי בתחומי המטרופולינים ולשלב בין אמצעי
התחבורה -במינוי אחד וללא הגבלה!

מטרופולין חיפה והצפון
הגבולות :מראש הנקרה ועד זכרון יעקב

מטרופולין ירושלים
הגבולות :מנילי ועד קרית ארבע

מטורופלין באר-שבע והדרום
הגבולות :מחלם ועד ניצני סיני

כיצד התעריפים מחושבים?
כל מטרופולין מחולק לטבעות ואיזורים:
לדוגמא מטרופולין ת"א והמרכז
(במפה משמאל)
מחולקת לטבעות 1,2,3
כל טבעת מחולקת לתתי איזורים.
טבעת  1בצהוב .
טבעת  2בסגול.
טבעת  3בירוק.

לנסיעה מנתניה לת"א
יש צורך בכרטיס הכולל את האיזורים 3.1ו1 -
שם הכרטיס הוא גוש דן +צפון.

טבלת מחירים מטרופולין ת"א והמרכז לפי טבעות ואיזורים
מחירים
שם כרטיס
גוש דן
גוש דן מורחב
גוש דן  +צפון
גוש דן  +דרום
השרון ונתניה
מטרופולין מזרחי
מטרופולין דרומי
המטרופולין המלא
השרון
ראש העין  -שהם
רחובות
נתניה
חבל מודיעין
אשדוד
חדרה  -תל אביב
אשקלון  -תל אביב

טבעות ואזורים
טבעת 1
טבעת  + 1טבעת 2
טבעת  + 1אזורים  2.1ו + 2.2-אזור 3.1
טבעת  + 1אזורים  2.2ו + 2.3-אזורים  3.2ו3.3-
אזור  + 2.1אזור 3.1
אזור  + 2.2אזור 3.2
אזור  + 2.3אזורים  3.2ו3.3-
טבעת  + 1טבעת  + 2טבעת 3
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
טבעת  + 1טבעת  + 2טבעת  + 3חדרה
טבעת  + 1טבעת  + 2טבעת  + 3אשקלון

חופשי
חודשי
 213ש"ח
 243ש"ח
 299ש"ח
 299ש"ח
 213ש"ח
 213ש"ח
 213ש"ח
 423ש"ח
 149ש"ח
 149ש"ח
 149ש"ח
 149ש"ח
 149ש"ח
 149ש"ח
 423ש"ח
 423ש"ח

חופשי שבועי חופשי יומי
 64ש"ח
 94ש"ח
 115.5ש"ח
 115.5ש"ח
 82ש"ח
 82ש"ח
 82ש"ח
 162.5ש"ח
 57.5ש"ח
 57.5ש"ח
 57.5ש"ח
 57.5ש"ח
 57.5ש"ח
 57.5ש"ח
 162.5ש"ח
 162.5ש"ח

 13.5ש"ח
 21.5ש"ח
 26.5ש"ח
 26.5ש"ח
 21.5ש"ח
 21.5ש"ח
 21.5ש"ח
 37.5ש"ח
 13.5ש"ח
 13.5ש"ח
 13.5ש"ח
 13.5ש"ח
 13.5ש"ח
 13.5ש"ח
 37.5ש"ח
 37.5ש"ח

דוגמא מפורטת
אלון ,עובד חודשי ,נוסע לעבודה מנתניה לרמת החייל בת"א ,נסיעה שדורשת:
 (1אוטובוס מביתו בנתניה עד לרכבת בנתניה.
 (2רכבת מתחנת רכבת נתניה לת"א.
 (3אוטובוס פנימי מהרכבת בת"א למקום המפעל ברמת החייל.
אלון ירכוש כרטיס רב קו  -כרטיס גוש דן – צפון ויוכל לנסוע בכל נתיבי התחבורה הציבורית בנתיב
הנסיעה מביתו לעבודה.
אוטובוסים ציבוריים ומטרונית בכל החברות באיזורים – 3.1 ,2.2 ,2.1 ,1
רכבת ישראל  -בתחומי אותם איזורים בלבד.
(במידה והעובד היה במרחב ירושלים גם רכבת קלה באיזורי הרב קו).

המשך דוגמא
יתרונות לעובד:

 (1זמן ונוחות  -רכישת כרטיס אחד פעם בחודש מאפשרת נסיעה בכל נתיבי התחבורה הרלונטים ללא
טעינה או תשלום נוסף.
(2

כסף  -במחיר משוכלל של כל התחבורה הציבורית המחיר יורד.

יתרונות למעסיק:
 (1אין צורך לערוך חישובים של מספר אמצעי תחבורה ציבורית אלא כרטיס אחד.
 (2ברוב המקרים מחיר הנסיעה נמוך יותר בעשרות אחוזים.
 (3במידה והמחירים מתעדכנים במשרד התחבורה ,בעדכון הגירסה המחירים מתעדכנים בתוכנה.

ישום המודול בהר-גל
הזנת כתובת מפעל
המעסיק יעדכן כתובת מעסיק – בחירת כתובת מתוך קומבו המקושר לטבלת ישובים תחת –
תפריט טבלאות – תתי מפעל – שם ישוב

כתובת מפעל שונה לעובד מסוים
במידה ועובד מסוים אינו עובד בתת המפעל המרכזי ,ניתן להגדיר עבורו מיקום עבודה פיסי.
בחירה במקום העבודה פיסי תגבר על כתובת המפעל הכללית עבור העובד הספציפי הנ"ל .ניתן
להגדיר מיקום עבודה פיסי – תחת רשימת עובדים – בחירת עובד ספציפי – לשונית שיוך
ארגוני – מקום עבודה פיסי.

הזנת מקום מגורי עובד
בחירת כתובת עובד  -מתוך קומבו המקושר לטבלת ישובים תחת בחירת עובד מסויים -פרטים
אישיים – שם ישוב

תהליך המלא :
שלבי הזנת נתונים:
שלב א' – בחירת כתובת המעסיק
שלב ב' – בחירת כתובת העובד – בחירה זו תציג באופן אוטומטי את מחיר הנסיעה משוכלל
של העובד.
שלב ג' – הפעלת המודול באופן אוטומטי (ניתן יהיה לבטל לעובדים ספציפיים)
תוצאה:

המערכת תחשב ותציג סמל נסיעות באופן אוטומטי ובו מחיר הנסיעה לפי הכרטיס הרלוונטי
לעובד ושם הכרטיס הרלוונטי.

עיבוד ותוצר
עיבוד
 (1המערכת תעבד את הנתונים את היעד ואת נקודת המוצא
 (2המערכת תבחן האם העובד חודשי או יומי/שעתי ותבחר את סוג הכרטיס המתאים לעובד
ואת מחירו בהתאם.

תוצר
 (1מחיר הנסיעה יכנס אוטומטית לסמל נסיעות (בנוסף תהה אופציה לשינוי או תוספת בהתאם
לשיקול דעת המעסיק).
 (2מחיר הנסיעות יוזן בתלוש השכר עם הסבר על סוג הכרטיס.

 (3לחישוב ינתן ביאור הכולל את שם הכרטיס והסכום במסגרת הסבר חישוב המס.

המשך דוגמאות
בהמשך לדוגמא של העובד אלון -
אלון יקבל כרטיס גוש דן  -צפון ע"ס  299ש"ח.

דוגמא נוספת :גלית עובדת יומית באותו מפעל בת"א ואיזור מגוריה באשקלון עובדת  8ימים
בחודש.
תקבל כרטיס אשקלון  -ת"א.
מחיר כרטיס יומי  37.5 -ש"ח.
מחיר כרטיס חודשי  423 -ש"ח.
המערכת תבחן השוואה מחיר יומי (  300 ) 37.5*8=300ש"ח ומחיר חודשי  423ש"ח,
העובד יקבל נסיעות ע"ס  300ש"ח הזול מבינהם.
(במידה מחיר הכרטיס היומי גבוה העובד יקבל נסיעות לפי כרטיס חודשי).

דוגמא לתצוגת הסמל בתלוש השכר

←

תשלום נסיעות חופשי חודשי גוש דן צפון

פרטים נוספים ועלויות
לקבלת פרטים נוספים ופירוט עלויות למודול תחבורה ציבורית יש לפנות למייל:
request@hargal.co.il

