
	  

מדריך למשתמש באפליקציית    
 

	ios:גרסהמעודכן ל  3.7	  -‐  

מרכזי "תצוגת מפה"מסך ב 	  

  דמויות ואייקונים על המפה : .1

.מציג את מיקומך הנוכחיאייקון כתום             

אם ישנה טעות בזיהוי המיקום, בדוק את הגדרות החשוב:         -GPS	במכשירך.     

         

  לחץ על הדמויות לקבלת מידעאחר בקרבתך.  שמשתמ ייצגמ אייקון צהוב

     תחנות אוטובוס בסביבתך. לחיצה על האייקון פותחת מסך עם רשימת הקווים 
העוברים בתחנה.  

.לחיצה על האייקון ממרכזת את המפה למיקום שלי       

 

:תחתון תפריט  

 

        

"התפריט הראשי"לחיצה על האייקון מובילה למסך      

      
"קווים לוחות זמניםלחיצה על האייקון מובילה למסך "   

       
     

."תכנון מסלול"לחיצה על האייקון מובילה למסך      
 

       
של האפליקציה. הראשי המסךלחיצה על האייקון מובילה לפתיחת    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

	  



	  

	  
	  

  :תחנות      
	  
	  

פה, תציג את פרטי התחנה, כל אחד מאייקוני התחנות המופיעים על גבי המלחיצה על 
 רשימת הקווים העוברים בתחנהמידת הצפיפות בה (תוך מתן אפשרות לדווח זאת) ואת 

וזמני ההגעה של קווים אלה אל התחנה (מתוכננים או זמני אמת במידה וקיימים).  
 

 הקווים תציג את מסך "מידע על קו" ובו לוח הזמנים המפורט שלו לחיצה על אחד
עצירה.רשימת תחנות הו  

 

	– זמן אמת   מידע מתקבל ה זמן מדוייק של הגעת האוטובוס הקרוב לתחנה. 
ה מהתקןישירות  -GPS כדי לעדכן את זמני  או מדיווחי משתמשים. שעל האוטובוס

ההגעה במסך ״מעודפים״ ובמסך ״פרטי תחנה״, משכו את המסך למטה כדי 
)."pull to refreshלרענן ("  

 

–הוספת קו למועדפים  פשר להוסיף את צירוף הקו והתחנה שנבחרו מא 
לרשימת הקווים המועדפים.  

של חברת דן בתחנת "דרך נמיר/יהודה מכבי". 25לדוגמא: קו   
 

• 	עומד התחנה מחולק לקווים מעדפים ,קווים פעילים וקווים לא פעילים   
 

 

"מיון" לחיצה על אייקון זה תאפשר מיון של הקווים המוצגים על פי שתי 
ת :קטגורויו  

מספר או שם הקו . .1 	  
זמן הגעת הקו לתחנה .  .2 	  

 

:מידע על קו  

לחיצה על אחד מהקווים המופיעים במסך התחנה, מציגה מסך חדש ובו מידע 
לגבי הקו הנבחר.  

 
המידע המוצג מכיל:  

.רשימת התחנות של הקו • 	  

ות תחנכל אחת מההקו ל של זמני הגעה מתוכננים או זמני אמת • - 
ם התחנה.יוצגו לאחר לחיצה על ש 	  

דירוג הקו על ידי משתמשים אחרים. לחץ על הדירוג, כדי לקרוא או  •
להוסיף דירוג שלך. 	  

) לגבי שינויים עתידיים בקו.Pushהרשמה להתראות קופצות( • 	  

	  
	לחיצה על אייקון זה תאפשר צפייה בקו האוטובוס על המפה      .	    



	  

• .  )(      ללוח הזמנים המלא של הקו לחץ   	  

	  

	  

  :מסלול מסך תכנון           

 

(לדוגמה:  ”עיר, רחוב מספר ביתכתובת מוצא ויעד לפי התבנית הבאה: " זןה
מרכז ) או שם של נקודת עניין כלשהי (לדוגמה: תל אביב יפו 10אלנבי 

)עזריאלי, תל אביב יפו  

עבור חיפושים כלליים כמו שם עיר בלבד, או שם שכונה יתקבלו  שים לב!
ומלץ לדייק.תוצאות פחות טובות. מ  

שדה  אין צורך להזין אתכאשר רוצים לחפש מסלול מהמיקום הנוכחי, 
המוצא.  

כתובת/נקודות עניין הדומות לטקסט בעת ההקלדה תיפתח רשימה של 
רשימה על מנת להתגבר על את אחד הערכים שבמומלץ לבחור   .שהוקלד

חפש נקודות עניין נפוצות.לטעויות הקלדה ו  

ל בצורה מהירה, על ידי בחירה של חיפוש לתכנן את המסלוניתן 
מוצגים בחלק ל\ף,מ"ההיסטוריה" או מרשימת המועדפים. חיפושים אלה 

התחתון של המסך.  

ניתן להסיר חיפושים מהרשימה, על ידי לחיצה ארוכה, אשר תפתח  טיפ:
תפריט פעולות צף. מתפריט זה יש לבחור באפשרות המתאימה.  

 

אפשרויות מתקדמות:  

" החלף כיוון"ן אייקו יבצע  -
החלפה בין כתובת המוצא 

לכתובת היעד.  

–" הגדרות חיפוש"אייקון   
 המרחק את מאפשר לשנות

 שהמשתמש המקסימלי
 המרחק ומידת מוכן

 המתאימה
).מיילים/קילומטרים(לו  

שינוי מועד "אייקון 
– היציאה/הגעה מאפשר  

את התאריך והשעה.  לשנות
עכשיו,  צאתאם ברצונך ל

אר את השדות כפי שהם.הש  

 

 



	  

קיבלת מספר אפשרויות נסיעה המתאימות ביותר לתנאי החיפוש שהזנת. תוצאות חיפוש מסלול:  

לחץ על אחד המסלולים המוצעים כדי לצפות בפירוט מלא של המסלול, הכולל הוראות הליכה ונסיעה בתחבורה 
תום מודגש., הם יופיעו בצבע כזמן אמתוקיימים נתוני במידה הציבורית.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וצא לדרך!                      עללאחר שבחרת מסלול, לחץ    

 

– אייקון "מפה"   מציג את מסלול הנסיעה על גבי מפה. 

–" דירוגים"אייקון    מופיע מתחת לכלי התחבורה ומציג את הדירוג הממוצע של הקו.   

– "מועדפים"אייקון    רשימת החיפושים המועדפים. מאפשר להוסיף את החיפוש ל   
  

–" שיתוף"אייקון       מאפשר לשלוח את מסלול הנסיעה בדואר  
	אלקטרוני    

 
טיפים:  
1. 	  

לחיצה על "מוקדם יותר" או "מאוחר יותר" יציגו את המועד הבא או 
המוקדם יותר של המסלול הנבחר. 	  

לחיצה על כפתור "התחל ניווט" במסך המסלולים המוצעים, יוביל  .2
ת למצב הניווט.ישירו 	  

 

מאפשר לשמור את הנסיעה שבחרתם ולצפות ״שמור נסיעה״  אייקון 
בה גם כשאתם לא מחוברים לאינטרנט. הנסיעות השמורות מופיעות במסך 

הראשי של ״תכנון מסלול״.  
 



	  

 
	  

ניווט  
 

מצב הניווט מכיל הוראות אינטרקטיביות עבור כל שלבי המסלול (הליכה ונסיעה).  

מאפשר לכם לקבל את זמן ההגעה המשוער, לצפות בהנחיות מפורטות לכל אחד משלבי  השימוש בניווט
המסלול, לדווח על אירועים תוך כדי הנסיעה (מידת הצפיפות בנסיעה, דירוג הנהג, ניקיון כלי התחבורה וכו') 

ולקבל התראות לפני תחנת הירידה.  

של המסך) שמאלה תציג את ההנחיות לגבי  גלילת תיבת הנחיות המסלול (מופיעה בשחור בחלקו התחתון
המקטעים הבאים של המסלול. האפליקציה תקדם את השלבים בהתאם למיקומכם, במידה ועברת לצפות 

ולחזור למצב "ניווט חי"בשלב מתקדם יותר, יש ללחוץ על כפתור "המשך ניווט", כדי לצאת ממצב זה  	  

	  

 

 

 

 

 

ניווט תפריט עליון בזמן   



	  

– ווט"אייקון "הפסק ני .1 מסיים את הניווט וחוזר למסך הקוד  	  

 

–אייקון"עוד"  .2 פותח למשתמש את האפשרית הבאות :   

 

מאפשר למשתמש לצפות בפירוט המסלול שלב אחר שלב . אייקון "רשימה"  .3  

	  

אייקון "שתף" מאפשר למשתמש לשתף את מסלול הנסיעה שלו . .4  

 

ס. אייקון ״דווח״ מאפשר לשלוח דיווחים על מצב האוטובו .5  

 

	  

	  

אפשרויות דיווח (בזמן הניווט):  
 

על מנת לשפר את חווית הנסיעה עבור כולם דווחו על החוויה שלכם 
התמונה מצד ימין הינה תמונה מאנדרויד אבל מסך בזמן הנסיעה.(

הוספת דיווחים נראה אותו הדבר גם באיפון).  
  

דווחו על אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:  
יש מקומות ישיבה/יש רק מקומות עמידה/אין  מידת הצפיפות: •

מקומות  
הנהג שלנו חברמן/קצת פחות.. דרוג הנהג: •  
נקי/מלוכלךרמת ניקיון:  •  
קיים ופעיל/אין או לא תקין ):Wifiאינטרנט אלחוטי ( •  
קיים ופעיל/אין או לא תקיןשקעי חשמל פעילים?:  •  
יש גישה לכסא גלגלים/אין גישה לכסא גישה לכסא גלגלים?:  •

גליםגל  
מזגן קיים ותקין/מזגן לא תקין/אין מזגןמיזוג אוויר:  •  
כתבו הערות כלליות. הערות והארות: •  

 
 

 

 

 

 

 



	  

  חיפוש קו  
לחץ על אייקון "השעון" במסך המפה הראשי, כדי לעבור למסך של חיפוש קו ולוחות זמנים.  

בתיבת החיפוש. לחיפושי רכבות יש כדי לצפות בלוחות זמנים במסלול הנסיעה של קו יש להזין את מספר הקו 
להזין תחנת מוצא ויעד. מומלץ לבחור גם את המפעיל, כדי לוודא שהתוצאות המתקבלות הן התוצאות הרצויות.  

 

 

לחיצה על אייקון המפה בחלק העליון מצד ימין, תעביר את המסך לתצוגת מפה, בה אפשר לצפות  .1
במיקום הקו על מסלול הנסיעה.  

) שישלחו אליך Pushקורות על הקו ולהוסיף חדשות, וכן להירשם להתראות קופצות (ניתן גם לקרוא בי .2
בעתיד במידה ויחולו שינויים בלוחות הזמנים או במסלול הקו.   

חיפוש קווי רכבת:  

לאחר כניסה למסך חיפוש קו, בחר סוג תחבורה דרך התפריט בחלק 
העליון של המסך.   

. כדי לצפות בפירוט של אחת נת יעד מתוך הרשימהלחיפוש קווי רכבת בחר תחנת מוצא ותח
האפשרויות לחצו על החץ מצד שמאל.   

מורכב מיותר מהחלפה אחת תזדקקו להתשתמש בפונקציית תכנון מסלול דרך  במידה ומסלולכם
המסך הראשי.   



	  

	   
  

מצב נסיעה:  

תכירו את מצב הנסיעה שלנו ושפרו את נסיעתכם.   

ההגעה של האוטובוס אל התחנה בה אתם מחכים, אבל עם ״מצב נסיעה״ תוכלו עד היום הצגנו לכם את זמן 
. מהיום, תוכלו לעלות על האוטובוס, להפעיל ״מצב נסיעה״ ולגלות מתי Moovitלהמשיך את המסלול שלכם עם 

תגיעו אל תחנת היעד. בנוסף, תקבלו גם התראות שיזכירו לכם מתי לרדת מהאוטובוס.  

סיעה״?איך משתמשים ב״מצב נ  

פתחו את מסך ״פרטי קו״ ולחצו על כפתור ״התחל״ הפעילו מצב נסיעה:  .1
)(אפשר גם ממסך ״לוח זמנים״, באיזור  ״היסטוריית החיפושים״  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

.בחרו את תחנת היעד .2  

 

 

 

 

 

 

 

 

מידע והנחיות יופעיו בחלק העליון של המסך  קבלו זמן הגעה ליעד והתראות: .3
תקדמות האוטובוס ומספר הדקות שנותרו על לכל אחת ותחתיו מפה המציגה את ה

מתחנות הביניים.   
*שימו לב שההתראות יקפצו כשתתקרבו לתחנת היעד ויזכירו מתי לרדת (עובד גם 

כשהאפליקציה רצה ברקע)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רוצים להודיע לחברים לאן אתם נוסעים ומתי בדיוק תגיעו? שתפו עם חברים:  .4
לפייסבוק, וואטסאפ, וטוויטר.לחצו על שלושת הנקודות  תוכלו לעשות זאת בקלות

בצד ימין (המסומנות בורוד בתמונה משמאל) כדי לקבל עוד אפשרויות ובחרו 
״שתף על חברים״.  

 

 

 

 

 

 

 

לחצו על שלושת הנקודות בצד ימין ובחרו ׳צא  די לצאת מ״מצב נסיעה״כ .5
ממצב נסיעה׳.  

 



	  

מסך המועדפים   

 

בתפריט העליון במסך  )  "המועדפים"(להכנס בעזרת לחיצה על אייקון אל מסך המועדפים ניתן 
המרכזי.  

(לחיצה  של המשתמש )   (ועבודתו)   ( " ניתן לקבוע את מקום מגוריומסלוליםתחת " -
. עליהם תוביל את המשתמש אל מסך "מסלולים מוצעים"  	  

• העיפרון(    )כדי לערוך את מקום המגורים או העבדוה יש ללחוץ על אייקון   	  

	  

" ניתן למצוא את כל הקווים אותם המשתמש סימן כקווים מועדפים  (לחיצה על שם קוויםתחת " -
הקו תוביל את המשתמש אל מסך "מידע על הקו" ) 	  

• ניתן להסיר קו מרשימת המועדפים בעזרת לחיצה ארוכה על שם הקו ולאחר מכן לחיצה על "הסר קו " או  
במסך התחנה . ) 	    (   "ון המועדפים בעזרת לחיצה חוזרת על אייק  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



	  

 
:Moovitווידג׳ט של   

הווידג׳ט החדש יחסוך לכם זמן: הוא יציג לכם את זמני ההגעה של הקוים 
שהגדרת כמועדפים ישירות במרכז העדכונים של האייפון.  

 
איך מוסיפים ווידג׳ט:  

ם. וודאו שהגדרתם מספר קווים כמועדפי .1  
ע״י משיכה של החלק פיחחו את מרכז העדכונים של האייפון  .2

העליון של המסך ועיברו לטאב שנקרא ״היום״.   
בתחתית הטאב תמצאו את כפתור ״עריכה״. ליחצו עליו כדי לפתוח  .3

את מסך עריכת הווידג׳טים.  
הוסיפו את הווידג׳ט של מוביט הנקרא ״קווים מעודפים״. .4  
על ״סיום״.אשרו את הבחירה ע״י לחיצה  .5  
קווים מעודפים אשר   3בשימוש הראשון יהיה עליכם לבחור עד  .6

יופיעו בווידג׳ט, ע״י לחיצה על ״הגדרות״ הווידג׳ט.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:פריט ראשית  
 

שמאלי העליון, פותחת תפריט בו קיימות אפשרויות נוספות הלחיצה על הכפתור 
שהאפלקציה מציעה:  

 

– הגדרות פר אלמנטים שהמשתמש יכול לעדכן באופן ההגדרות מכילות מס 
אישי. לדוגמא: שם משתמש, סוג הדמות שמופיעה על המסך, מיקום(נוסע 

לחו"ל ורוצה להשתמש באפליקציה? זה המקום שאתה יכול לעדכן כדי 
שהאפליקציה תתאים למיקום החדש שלך), שפה ועוד. 	  

– דרגו אותנו פים, לפי חנות האפליקציות חושפת אותנו למשתמשים נוס 
כמות הדירוגים הטובים שקיבלנו. לכן, מאוד חשוב לנו שאם נהנתם 

מהשימוש באפליקציה, תדרגו אותנו בחנות האפליקציות. זה יגדיל את החשיפה 
וקהילת המשתמשים תלך ותגדל. ככל שיהיו יותר משתמשים, המידע יהיה טוב 

	 Jיותר וכולם יהנו   

– הפיצו את הבשורה אתם יכולים לשתף את חבריכם בלחיצת כפתור אחת  
אודות האפליקציה(דואר אלקטרוני, פייסבוק וטוויטר). אם אהבתם ספרו לחברכם, 

אם לא אהבתם ספרו לנו. 	  

 



	  

	  

אפשרות לצפות בכל ההתראות והדיווחים של  – התראות ודיווחים  
הציבורית הכלולות במערכת. ההודעות  חברות התחבורה 

מש יכול לצפות בהם ולאפילו לבקש מתעדכנות באופן יומיומי וכל משת
), לגבי שינויים בקווים pushשהאפליקציה תעדכן אותו על ידי הודעת קופצת (

מסויימים.  	  

יוצג ועליו משקפי שמש  Moovitבמידה וקיימות התראות חדשות, אייקון  טיפ:
אדומים.  

צור קשר  
support@moovitapp.com: ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בעיה במייל  

  סיעה נעימה!נ
 


