
התחבורה הציבורית בחיפה
מתחדשת החל ב-13.5.22

משרד התחבורה והרשות הארצית
לתחבורה ציבורית גאים להציג:

יעיל יותר • ירוק יותר • נוח יותר

קווים חדשים

קווים שמסלולם משתנה

קווים שמספרם משתנהקווים שתדירותם משתפרת

מרכזית 
המפרץ

אוניברסיטת 
טכניוןחיפה

מרכזית הקריותמרכזית חוף הכרמל
דרך מנהרות הכרמל

שפרינצקהדר

10
דקות

9
דקות
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קווים מבוטלים

المواصالت العاّمة في حيفا 
تتجّدد ابتداًء من 13.05.2022!

وزارة المواصالت والسلطة القطرية 
للمواصالت العاّمة تقّدمان:

فّعال أكثر • صديق أكثر للبيئة • مريح أكثر

خطوط جديدة
مركزية 

همفراتس التخنيونجامعة حيفا

مركزية الكريوتمركزية شاطئ الكرمل
سريع عبر أنفاق الكرمل

حّي شپرينتساكحّي الهدار

10
دقائق

9
دقائق

خطوط تتتغّير أرقامها

خطوط ملغّية

خطوط مع تغيير للمسار وزيادة الوتيرة

237

51 5 41يتغّير لـ 4

225 216 143 141 101 46

1 146 115 76 54 31

25

3055
زيادة 

الوتيرة 
فقط

زيادة 
الوتيرة 

أيًضا

زيادة 
الوتيرة 

أيًضا

ְבִלית ַרַכּ

يتغّير لـ



محتوى الكّراسة

مركزية شاطئ الكرمل                       مركزية الكريوت

حّي الهدار                        حّي شپرينتساك

مركزّية شاطئ الكرمل                     ليئون بلوم

التخنيون                       محطة قطار بات چاليم

مركزية شاطئ الكرمل                     دالية الكرمل

مركزية همفراتس                     دالية الكرمل

الياجور                      ليئون بلوم

مركزية شاطئ الكرمل                     مركزية همفراتس

جامعة حيفا                          مركزية همفراتس

5-4

6

7

9-8

11-10

13-12

15-14

17-16

19-18

21-20

23-22

تلخيص التغييرات  في المواصالت العامة في مناطقكم

"التلفريك" – يسعدنا التعّرف عليها

المسافرات والمسافرين األعزاء،

يسعدنا أن نقدم لكم التغييرات والتعديالت في نظام المواصالت العامة في مدينة حيفا وضواحيها: 
تطوير مسارات الخطوط، وفتح خط مترونيت 4 الجديد، ابتداًء من 13.05.2022.

تضاف هذه التعديالت إلى إطالق تلفريك حيفا – أول نظام تلفريك يعمل ضمن المواصالت العامة 
في البالد، والذي تّم إطالقه في شهر نيسان )4( المنصرم، وإلى كامل نظام المواصالت العامة في 
السكك  )قطار  إسرائيل  قطار  المترونيت،  حافالت  الكهربائية،  الحافالت   - وضواحيها  حيفا  مدينة 

الحديدية( وفي المستقبل أيًضا القطار الخفيف.
تفّصل هذه الكّراسة جميع المعلومات المتعّلقة بالخطوط الجديدة، وبتغييرات مسارات الخطوط 
التغييرات  لمواكبة  ندعوكم  الخطوط.  بعض  وإلغاء  السير  وتيرة  وتعديل  تحسين  الموجودة، 
خدمات  تشكيلة  جّربوا  وتعالوا  المنازل  في  سياراتكم  اتركوا  سفركم.  قبل  المستجدات  ومتابعة 

المواصالت العامة الجديدة.

نتمّنى لكم سفرة سعيدة وآمنة،
وزارة المواصالت واألمان على الطرق والسلطة القطرية للمواصالت العاّمة



فّعال أكثر • صديق أكثر للبيئة • مريح أكثر

خطوط ملغية

46
أنظروا إلى اإلجابة في خط 54 بمساره الجديد.

جامعة حيفا  مركزية شاطئ الكرمل

مركزية همفراتسمركزية شاطئ الكرمل101
أنظروا إلى اإلجابة في المترونيت في خط 4 الجديد.

141
أنظروا إلى اإلجابة في التلفريك أو في خط 55 بمساره الجديد.

جامعة حيفا  مركزية همفراتس

أنظروا إلى اإلجابة في المترونيت في خط 4 الجديد، في المترونيت في خط 1، 143
في التلفريك أو في خط 55 بمساره الجديد.

جامعة حيفا  مركزية الكريوت

مركزية همفراتسمركزية شاطئ الكرمل225
أنظروا إلى اإلجابة في خط 115 بمساره الجديد.

237
أنظروا إلى اإلجابة في خط 37.

جامعة حيفا  محطة قطار بات چاليم

خطوط جديدة

مركزية 
همفراتس التخنيونجامعة حيفا 9

دقائق
10

دقائق

من اآلن، سيعمل الخط حتى جسر هچيبوريم على مدار جميع أيام األسبوع بوتيرة عالية
حّي شپرينتساكحّي الهدار 

مركزية الكريوتمركزية شاطئ الكرمل
سريع عبر أنفاق الكرمل

خطوط مع تغيير في المسار وزيادة الوتيرة

سيتم تقصير مسار الخط من مركزية همفراتس إلى جامعة حيفا، بحيث لن يكمل مساره إلى 
مركزية شاطئ الكرمل.       

مركزية همفراتسجامعة حيفا  

سيربط حّي رمات شاؤول وقسمين من حّي شپرينتساك مع متام وشاطئ الكرمل 
ومركز الكرمل.

ليئون بلوممركزية شاطئ الكرمل

من اآلن، سيسير الخط عن طريق كامپوس الجامعة وسيتوقف في محطات الكامپوس.
دالية الكرملمركزية شاطئ الكرمل

ربط الهدار العلوي ومستشفى بني تسيون مع چراند كنيون، مركز زيڤ، التخنيون 
ونيشر.      

ليئون بلومالياجور

التخنيونمركزية شاطئ الكرمل
إضافة سفرتين في كل اتجاه.

،QR أو امسحوا رمز الــ pti.org.il لمعلومات مفّصلة أدخلوا موقع
 أو اتصلوا مع مركز "كل-كاڤ" 8787*

السفر على شوارع تشرنيحوڤسيك وطريق تسرفات، من دون الدخول إلى حّي 
شپرينتساك وحّي رمات شاؤول ومركز الكرمل.

محطة قطار بات چاليمالتخنيون

إلى شارع انترناتسيونال بدًل من شارع كوموي.
دالية الكرملمركزية همفراتس

السفر على شوارع تشرنيحوڤسيك وطريق تسرفات، من دون الدخول إلى حّي 
شپرينتساك وحّي رمات شاؤول.

مركزية شاطئ الكرملمركزية همفراتس

216
أنظروا إلى اإلجابة في خط 16 أو 19 أو 76 الجديد.

خطوط تتتغّير أرقامهاحسن شكري/ هنڤئيمالتخنيون
ابن چڤيرول/ بيلو )مسار دائري(441

ال يوجد تغيير في مسار أو أوقات الخط.
محطة قطار بات چاليمچراند كنيون 

ال يوجد تغيير في مسار أو أوقات الخط.
551
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من مركزية الكريوت
إلى مركزية شاطئ الكرمل

من مركزية شاطئ الكرمل
إلى مركزية الكريوت

محطة مركزية شاطئ الكرمل/أرصفة بين المدن

سحاروڤ

كنيون حيفا/فليمان

چراند كنيون/سيمحا چولن

محطة مركزية همفراتس/مترونيت إلى الكريوت

ليڤ همفراتس

معامل التكرير

حوتسوت همفراتس

شنكار

مفرق كريات آتا/تقاطع موتا چور

بن تسڤي

كريات حاييم

چوشن

أفرايم

هعسور

مجّمع كريون

زڤولون

عين أفيك

تسور شالوم

ناڤيه چانيم

مركزية الكريوت

مركزية الكريوت

ناڤيه چانيم

تسور شالوم

عين أفيك

زڤولون

مجّمع كريون

هعسور

أفرايم

چوشن

كريات حاييم

بن تسڤي

مفرق كريات آتا/تقاطع موتا چور

شنكار

حوتسوت همفراتس

معامل التكرير

ليڤ همفراتس

محطة مركزية همفراتس/مترونيت إلى حيفا

چراند كنيون/سيمحا چولن

مركز المؤتمرات )هكونچرسيم(/فليمان

متام

سحاروڤ

محطة مركزية شاطئ الكرمل/تنزيل

المحطة األولىالمحطة األولى

المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

حيفا

 كريات
موتسكين

كريات يام

كريات موتسكين

 كريات
موتسكين

 كريات
موتسكين

كريات يام

 كريات
بيالك

 كريات
بيالك

 كريات
بيالك

حيفا

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات ب 8787 * قبل السفر.

محطة جديدة

خط جديد!

ما هو الجديد؟
خط 4 )خط األنفاق( الجديد سيربط بين بلدات الكريوت ومركزية شاطئ الكرمل، عبر أنفاق الكرمل. 
سيسير الخط الجديد خالل جزء معّين من مساره على مسار خط 1 من المترونيت، وفي جزء آخر منه 

على مسار أنفاق الكرمل – چراند كنيون - مركز المؤتمرات  )هكونچرسيم( – متام – مركزية شاطئ 
الكرمل.

خط 4 الجديد سيحّل مكان خط 101 التابع لشركة إيچد.

مركزية الكريوت      مركزية شاطئ الكرمل

6
67

يسعدنا التعّرف على - التلفريك
يبلغ طول مسار التلفريك 4.4 كم، ومن المتوقع أن يضم المسار في المستقبل 6 محطات، تعمل 

منها في هذه المرحلة أول ثالث محطات: محطة مركزية همفراتس، محطة التخنيون المركزية 
ومحطة جامعة حيفا. تشمل التلفريك 148 قاطرة ، والتي تحتوي كل منها لغاية 10 ركاب من 

المسافرات والمسافرين )تحتوي على: 8 أماكن للجلوس )مقاعد( ومكانين للوقوف(.

جدول أوقات التلفريك:
 تستغرق مدة الرحلة من محطة مركزية همفراتس إلى محطة التخنيون حوالي 10 دقائق.	 
 تستغرق مدة الرحلة من محطة التخنيون إلى محطة جامعة حيفا حوالي 9 دقائق.	 
وتيرة وصول القاطرة إلى المحطة: كل 15 ثانية.	 

مواعيد عمل التلفريك:
06:00-24:00 أيام األحد – األربعاء 
06:00-02:00 أيام الخميس )اليوم التالي( 
06:00-17:30 أيام الجمعة  
20:30-24:00 خروج السبت  

6

وسائل الدفع:
سعر السفر في التلفريك بسعر السفر في 

المواصالت العامة.
يمكن الدفع بواسطة بطاقة "راڤ-كاڤ" 

وبواسطة تطبيقات المواصالت العامة.

جامعة حيفا

التخنيون

مركزية هفراتس
دقائق

دقائق



من حّي الهدار
إلى حّي شپرينتساك

من حّي شپرينتساك
إلى حّي الهدار

مارساي/بار راڤ هاي

سعاديا چاؤون/مارساي

بار راڤ هاي/سعاديا چاؤون

بار راڤ هاي/مارساي

أنكاوا/بار راڤ هاي

يتسيئات أوروپا/طريق تسرفات

طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا

طريق تسرفات/مارساي

طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/درايفوس

إميل زول/ڤيكتور هوچو

إميل زول/كل يسرائيل حاڤريم

ستيفان وايز/كاودرس

كاودرس/إلياهو حكيم

إدموند پيلچ

تشرنيحوڤسيك/إدموند پيلچ

تشرنيحوڤسيك/حتساڤ

تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ

هچيبوريم/چوش عتصيون

الحليصة

بيت هتعسياه

سوق تلپيوت

ليڤ هدار

بيت هكرنوت

هرتسل/يوئيل

شبتاي ليڤي

شبتاي ليڤي/رشفون

هتسيونوت/هرتسليا

هتسيونوت/پوعا

هتسيونوت/هيلل

حدائق البهائيين/هتسيونوت

هتسيونوت/ شنايم بنوڤمبر

تشرنيحوڤسيك/هيوڤيل

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ

تشرنيحوڤسيك/يشعياهو

تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت

تشرنيحوڤسيك

خط جديد بوتيرة عالية

ما هو الجديد؟
تفعيل جديد خالل جميع أيام األسبوع بوتيرة عالية )كل 15-12 دقيقة(.

سيتم تمديد مسار الخط الموجود إلى الحليصة، وسيربط حّي شپرينتساك ورمات شاؤول مع 
حّي الهدار، بدياًل عن إلغاء خط 115 من األحياء. سير الخط الموجود أيام السبت من شارع هنڤئيم، 

سيبقى من دون تغيير.

حّي الهدار         حّي شپرينتساك

المحطة األولىالمحطة األولى

فاحيفا
حي

تشرنيحوڤسيك/بيت لحم

هتسيونوت/هناسي

حدائق البهائيين/هتسيونوت

هتسيونوت/شيفرا

هتسيونوت/ پوعا

هرتسليا/هتسيونوت

هرتسليا/هنڤئيم

هنڤئيم/إحاد هعام

البلدية

ليڤ هدار

سوق تلپيوت

يالچ

هچيبوريم/چوش عتصيون

إدموند پيلچ/تشرنيحوڤسيك

إدموند پيلچ

كاودرس/ستيفان وايز

ستيفان وايز/إميل زول

ڤيكتور هوچو/كل يسرائيل حاڤريم

ڤيكتور هوچو/إميل زول

طريق تسرفات/چورس

طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/مارساي

طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا

أنكاوا/بن تسور

مارساي/بار راڤ هاي

سعاديا چاؤون/مارساي

بار راڤ هاي/سعاديا چاؤون
المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

فاحيفا
حي

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير.
 من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة
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محطة مركزية شاطئ الكرمل/أرصفة بين المدن
سحاروڤ

كنيون حيفا/فليمان
مركز المؤتمرات )هكونچرسيم(/كدوشي ياسي

سپورتان/تسڤيا ويتسحاك
ُنزل الشبيبة/مچوراشي سفاراد

المقبرة/بوابة تمار
المقبرة/بوابة هداس
المقبرة/بوابة بروش

المقبرة/بوابة أورن
الملك سليمان/الملك شاؤول

الملك سليمان/الملك أمتسياهو
الملك سليمان/الملك عوزياهو

الملك سليمان/إتسل
أنكاوا/هئتسل

مارساي/بار راڤ هاي
سعاديا چاؤون/مارساي

بار راڤ هاي/بودنهايمر
بار راڤ هاي

بودنهايمر/چان  دورون
بودنهايمر/سعاديا چاؤون

بار راڤ هاي/سعاديا چاؤون
بار راڤ هاي/مارساي

أنكاوا/بار راڤ هاي
يتسيئات أوروپا/طريق تسرفات
طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا

طريق تسرفات/مارساي
طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/درايفوس
إميل زول/ڤيكتور هوچو

إميل زول/كل يسرائيل حاڤريم
ستيفان وايز/كاودرس

كاودرس/إلياهو حكيم

ليئون بلوم
ليئون بلوم/ڤينچت
كيش/هأسيف
كيش/هنرييتا سالد
كيش/يافيه نوف
مستشفى إليشاع/ويدجوود
ويدجوود/هناسي
ي/إلحنان هناس
هناسي/شاعر ليڤنون
هناسي/مركز پانوراما
فندق دان كرمل/هناسي
هناسي/دفنا
هناسي/هحورشا
تشرنيحوڤسيك/هيوڤل
تشرنيحوڤسيك/زئيڤ
تشرنيحوڤسيك/يشعياهو
تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت
تشرنيحوڤسيك 
إدموند پيلچ/تشرنيحوڤسيك
إدموند پيلچ
كاودرس/ستيفان وايز
ستيفان وايز/إميل زول
ڤيكتور هوچو/كل يسرائيل حاڤريم
ڤيكتور هوچو/إميل زول
طريق تسرفات/چورس
طريق تسرفات/كرمييه
طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا
أنكاوا/بن تسور
مارساي/بار راڤ هاي
سعاديا چاؤون/مارساي
بار راڤ هاي/بودنهايمر
بار راڤ هاي
بودنهايمر/چان  دورون
بودنهايمر/سعاديا چاؤون

تغيير مسار وتحسين الوتيرة

ما هو الجديد؟
اآلن، يمكن الوصول من حّي شپرينتساك وحّي رمات شاؤول إلى مركزية شاطئ الكرمل من خالل خط 
30، بداًل من خط 115، وإلى مركز الكرمل بداًل من خط 31. الخّطان 115 و 31 لن يمرا بعد اليوم داخل الحّيين. 

يمكن الوصول إلى الجامعة من خالل خط 58 الذي يقوم بمسار مشابه من شارع تشرنيحوڤسيك، أو من 
خالل االنتقال من الخّطين 30 و 3، إلى الخّطين 37 و 58 في محطات مركز الكرمل.

ليئون بلوم         مركزية شاطئ 

من ليئون بلوم
إلى مركزية شاطئ الكرمل

من مركزية شاطئ الكرمل
إلى ليئون بلوم

المحطة األولىالمحطة األولى

حيفا

فا
حي

إدموند پيلچ
تشرنيحوڤسيك/إدموند پيلچ

تشرنيحوڤسيك/حتساڤ
تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ
تشرنيحوڤسيك/بيت لحم

جادة هناسي
هناسي/هحورشاه

هناسي/إيريس
هناسي/هتشبي

هناسي/طريق هيام
مستشفى إليشاع/ويدجوود

كيش/حولدا
كيش/هأسيف

ليئون بلوم/ڤينچت
ليئون بلوم/حانا سينش

بار راڤ هاي/ سعاديا چاؤون
بار راڤ هاي/ مارساي
أنكاوا/بار راڤ هاي
أنكاوا/هئتسل
الملك سليمان/إتسل
الملك سليمان/الملك عوزياهو
الملك سليمان/الملك حزكياهو
الملك سليمان/الملك شاؤول
الملك سليمان/الملك شاؤول أ
المقبرة/بوابة أورن
المقبرة/بوابة بروش
المقبرة/بوابة هداس
المقبرة/بوابة تمار
مچوراشي سفاراد/مسيالت يشيريم
ُنزل الشبيبة/مچوراشي سفاراد
سپورتان/تسڤيا ويتسحاك
مركز المؤتمرات )هكونچرسيم(/كدوشي ياسي
متام
سحاروڤ
محطة مركزية شاطئ الكرمل/تنزيل

المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

حيفا

فا
حي

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير.
 من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة

حيفا

فا
حي

المحطات الملغّية
الجامعة/متعّدد األهداف
الجامعة/برج إشكول
أبا حوشي/شاعر حيفا
أبا حوشي/شيندلر
أبا حوشي/د. أرتور بيرام
أبا حوشي/متسپور زايد
أبا حوشي/متسپور تمار
أبا حوشي/أينشتاين
بيت بيرام/أبا حوشي
أبا حوشي/واطسون
حوريڤ/چڤعات داونس
حوريڤ/يانوش كورتشاك
مركز حوريڤ/حوريڤ
موريا/مافو
موريا/كريات سيفر
موريا/معبروت
موريا/سپكتور
موريا/تسفريريم
موريا/فيچين
أوديتوريوم/جادة موريا

المحطات الملغّية
مركز الكرمل/هناسي

موريا/پينسيك
موريا/تسفريريم

موريا/زروبابل
موريا/نحشون

موريا/كريات سيفر
حوريڤ/مافو

مركز حوريڤ/حوريڤ
حوريڤ/فرويد

حوريڤ/إيدر
حوريڤ/چڤعات داونس

أبا حوشي/واطسون
أبا حوشي/كويفمان

أبا حوشي/أينشتاين أ
أبا حوشي/أينشتاين ب

أبا حوشي/حانا روبينا
أبا حوشي/تاهون

أبا حوشي/دينيا
أبا حوشي/شڤيديا

الجامعة/آي.بي.إم
الجامعة/برج إشكول

الجامعة/مبنى رابين
الجامعة/متعّدد األهداف
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التخنيون/مساكن هعاميم
التخنيون/مركز الزّوار

التخنيون/هندسة المواد
التخنيون/كلية الهندسيين

التخنيون/بيوتكنولوجيا وغذاء
التخنيون/هندسة الكيمياء

التخنيون/هندسة زراعية
التخنيون/هندسة مدنية

التخنيون/القاعة الرياضية
ملل/هتسفيراه

ملل/كوموي
حانكين/كوموي

طريق حانكين/بات حن
حانكين/چوتل ليڤين
القاعة الرياضية/پيكا

پيكا/هارئيل
مركز حوريڤ/حوريڤ

موريا/مافو
موريا/كريات سيفر

موريا/معبروت
موريا/سپكتور

موريا/تسفريريم
موريا/فيچين

أوديتوريوم/جادة موريا
هناسي/إلحنان

هناسي/شاعر ليڤانون
هناسي/مركز پانوراما

فندق دان كرمل/هناسي
هناسي/دفناه

محطة قطار بات چاليم

محطة قطار بات چاليم

مفرق دولفين

كريات إليعيزر

ههچناه/يوآڤ

هعوچن/يائير شتيرن

پيير كونيچ/هعوچن

پيير كونيچ

يتسيئات أوروپا/زورس

طريق تسرفات/مارساي

طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/درايفوس

طريق تسرفات/يتسحاك نداڤ

تشرنيحوڤسيك/كلية چوردون

تشرنيحوڤسيك/إدموند پيلچ

تشرنيحوڤسيك/حتساڤ

تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ

تشرنيحوڤسيك/بيت لحم

جادة هناسي

هناسي/هحورشاه

هناسي/إيريس

هناسي/هتشبي

هناسي/ديرخ هيام

مركز الكرمل/هناسي

موريا/پينسيك

موريا/تسفريريم

تغيير مسار

ما هو الجديد؟
سيصبح الخط أسرع وسيسير في شارَعي تشرنيحوڤسيك وطريق تسرفات على طول الشارعين. 

لن يسير الخط بعد اليوم في حّي رمات شاؤول وحّي شپرينتساك.  )يمكن الصعود إلى خط 25 وخط 
30 المحّسنين، وفي حّي شپرينتساك يمكن الصعود أيًضا إلى خط 3 وخط 5 القائمين(.

من بات چاليم إلى 
التخنيون

المحطة األولى
المحطة األولى

فاحيفا
حي

من التخنيون إلى بات 
چاليم

بات چاليم          التخنيون
موريا/زروبابل
موريا/نحشون
موريا/كريات سيفر
حوريڤ/مافو
مركز حوريڤ/پيكا
پيكا/أورن
پيكا/هارئيل
حانكين/ميدان إليزابيث
حانكين/چوتل ليڤين
طريق حانكين/إنترناتسيونال
حانكين/كوموي
كوموي/حانكين
ملل/يعاري
التخنيون/مساكن ناڤيه أمريكا
التخنيون/مساكن هعاميم
التخنيون/مركز الزّوار
التخنيون/هندسة المواد
التخنيون/كلية الهندسيين
التخنيون/بيوتكنولوجيا وغذاء
التخنيون/هندسة الكيمياء

هناسي/هحورشاه
تشرنيحوڤسيك/هيوڤل

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ
تشرنيحوڤسيك/يشعياهو

تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت
تشرنيحوڤسيك

تشرنيحوڤسيك/كلية چوردون
طريق تسرفات/يتسحاك نداڤ

طريق تسرفات/چورس
طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/مارساي
طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا

يتسيئات أوروپا/زورس
پيير كونيچ

هعوچن/پيير كونيچ
هعوچن/يائير شتيرن

هعوچن/هتورن
أللنبي

ههچناه/يوآڤ
كريات إليعيزر

مستشفى رمبام
محطة قطار بات چاليم

المحطة األخيرة المحطة األخيرة

حيفا
حيفا

فا
حي

فا
حي

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة

المحطات الملغّية
أنكاوا/بن تسور
مارساي/بار راڤ هاي
بار راڤ هاي/سعاديا چاؤون
بار راڤ هاي/مارساي
أنكاوا/بار راڤ هاي
يتسيئات أوروپا/طريق تسرفات
إميل زول/ڤيكتور هوچو
إميل زول/كل يسرائيل حاڤريم
ستيفان وايز/كاودرس
كاودرس/إلياهو حكيم
إدموند پيلچ

المحطات الملغّية
إدموند پيلچ/تشرنيحوڤسيك

إدموند پيلچ
كاودرس/ستيفان وايز
ستيفان وايز/إميل زول

ڤيكتور هوچو/كل يسرائيل حاڤريم
ڤيكتور هوچو/إميل زول

أنكاوا/بن تسور
مارساي/بار راڤ هاي

سعاديا چاؤون/مارساي
بار راڤ هاي/سعاديا چاؤون

بار راڤ هاي/مارساي
أنكاوا/بار راڤ هاي

يتسيئات أوروپا/طريق تسرفات
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محطة مركزية شاطئ الكرمل/أرصفة بين المدن

سحاروڤ

كنيون حيفا/فليمان

كنيون كاسترا/فليمان

فرويد/ساڤيدور

فرويد

حوريڤ/فرويد

حوريڤ/إيدر

حوريڤ/چڤعات داونس

أبا حوشي/واطسون

ي/كويفمان أبا حوش

أبا حوشي/أينشتاين أ

أبا حوشي/أينشتاين ب

أبا حوشي/حانا روبينا

أبا حوشي/تاهون

أبا حوشي/دينيا

أبا حوشي/شڤيديا

الجامعة/آي.بي.إم

الجامعة/برج إشكول

الجامعة/مبنى رابين

الجامعة/متعّدد األهداف

أبا حوشي/متنزه الكرمل

مفرق الدامون

ثانوية أورط

مفرق المحرقة

مفرق التفافي الدالية

المركز التجاري

ملعب كرة القدم

المقبرة

مركز التدريب

المجلس المحلي

مركز البلدة 1

بنك هپوعليم

حّي وادي الفش

ي بنك لئوم

المركز التجاري

مركز الجباية

ثانوية أورط رونسون

الشارع الرئيسي 1

التأمين الوطني

الشارع الرئيسي 2

الشارع الرئيسي 3

الشارع الرئيسي 4

المركز الجماهيري )متناس(

األنطش

المجلس المحلي

دّوار النافورة

المقبرة العسكرية

تغيير مسار

ما هو الجديد؟
من اآلن، سيتوقف الخط في محطات كامپوس جامعة حيفا، أيًضا.

المحطة األولىالمحطة األولى

ل
دالية الكرم

سفيا
ع

شر
ني

فا
حي

دالية الكرمل          مركزية شاطئ الكرمل

من دالية الكرمل
إلى مركزية شاطئ الكرمل

من مركزية شاطئ الكرمل
إلى دالية الكرمل

المركز التجاري

حّي البدو

متسپور إيزن

مفرق الدامون

الجامعة/متعّدد األهداف

الجامعة/برج إشكول

أبا حوشي/بوابة حيفا

أبا حوشي/شيندلر

أبا حوشي/د. أرتور بيرام

أبا حوشي/متسپور زايد

أبا حوشي/متسپور تمار

أبا حوشي/أينشتاين

بيت بيرام/أبا حوشي

أبا حوشي/واطسون

حوريڤ/چڤعات داونس

حوريڤ/يانوش كورتشاك

فرويد/ڤتكين

ڤينشل/ڤالنبرچ

فليمان/ڤالنبرچ

كنيون كاسترا/فليمان

مركز المؤتمرات )هكونچرسيم(/فليمان

متام

سحاروڤ

محطة مركزية شاطئ الكرمل/تنزيل

المركز التجاري

حّي البدو

المركز التجاري

الدير

المقبرة العسكرية

بنك هپوعليم

المجلس المحلي

األنطش

المركز الجماهيري )متناس(

الشارع الرئيسي 3

الشارع الرئيسي 2

التأمين الوطني

ثانوية أورط رونسون

قسم الجباية

المركز التجاري

وادي الفش

محطة الوقود

حّي وادي الفش

مركز دالية الكرمل

المجلس المحلي

محطة الوقود/672

مركز التدريب

المدرسة اإلعدادية

ملعب كرة القدم

المركز التجاري

ي الدالية مفرق التفاف

مفرق المحرقة

مدرسة أورط

المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

ل
رم

لك
ة ا

الي
د

فيا
س

ع

شر
ني

حيفا

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة
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محطة مركزية همفراتس/أرصفة بين المدن

جادة الهستدروت/مفرق الكريوت

يعقوڤ دوري/جسر چدود 21

يعقوڤ دوري/مشاش

القاعة الرياضية/دوري

پينسكر/شالوم عليخم

شالوم عليخم/چلبواع

حانكين/كوموي

إنترناتسيونال/يحيزقيل

إنترناتسيونال/حاڤيڤا ريك

طريق بيرام/إنترناتسيونال

مدرسة إليانس/طريق بيرام

طريق بيرام/إيچوز

أبا حوشي/دينيا

أبا حوشي/شڤيديا

الجامعة/آي.بي.إم

الجامعة/برج إشكول

الجامعة/مبنى رابين

الجامعة/متعّدد األهداف

أبا حوشي/متنزه الكرمل

چڤعات ههچناه

مفرق الدامون

المركز التجاري

حّي البدو

ثانوية أورط

مفرق المحرقة

مفرق التفافي الدالية

المركز التجاري

ملعب كرة القدم

المدرسة اإلعدادية

المقبرة

مركز التدريب

المجلس المحلي

مركز البلدة 1

بنك هپوعليم

حّي وادي الفش

بنك لئومي

المركز التجاري

مركز الجباية

ثانوية أورط رونسون

الشارع الرئيسي 1

التأمين الوطني

الشارع الرئيسي 2

الشارع الرئيسي 3

الشارع الرئيسي 4

المركز الجماهيري )متناس(

األنطش

المجلس المحلي

دّوار النافورة

المقبرة العسكرية

تغيير مسار

ما هو الجديد؟
من اآلن، سيمر الخط في شارع انترناتسيونال بداًل من شارع كوموي.

المحطة األولىالمحطة األولى

ل
دالية الكرم

سفيا
ع

شر
ني

فا
حي

دالية الكرمل          مركزية همفراتس

من دالية الكرمل
إلى مركزية همفراتس

من مركزية همفراتس
إلى دالية الكرمل

المركز التجاري

حّي البدو

متسپور إيزن

مفرق الدامون

الجامعة/متعّدد األهداف

الجامعة/متعّدد األهداف

الجامعة/برج إشكول

جامعة حيفا/المبنى أ

أبا حوشي/شاعر حيفا

أبا حوشي/شيندلر

بيرام/أبا حوشي

مدرسة إليانس/طريق بيرام

طريق بيرام/دوڤنوڤ

إنترناتسيونال/يعاري

إنترناتسيونال/دوروت

إنترناتسيونال/هال

طريق حانكين/إنترناتسيونال

حانكين/كوموي

شالوم عليخم/پينسكر

پينسكر/دوري

القاعة الرياضية/دوري

هحشمال/چدود 21

هحشمال/جسر پاز

بار يهودا/جسر چدود 21

الهستدروت/مفرق الكريوت

محطة مركزية همفراتس

المركز التجاري

الدير

المقبرة العسكرية

بنك هپوعليم

المجلس المحلي

األنطش

المركز الجماهيري )متناس(

الشارع الرئيسي 3

الشارع الرئيسي 2

التأمين الوطني

ثانوية أورط رونسون

قسم الجباية

المركز التجاري

وادي الفش

محطة الوقود

مفرق الصوانية

مركز دالية الكرمل

المجلس المحلي

محطة الوقود/672

مركز التدريب

المدرسة اإلعدادية

ملعب كرة القدم

المركز التجاري

مفرق التفافي الدالية

مفرق المحرقة

مدرسة أورط

المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

ل
رم

لك
ة ا

الي
د

فيا
س

ع

شر
ني

حيفا
فاحيفا

حي

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة

المحطات الملغّية
يعاري/ملل

المحطات الملغّية
كوموي/حانكين

يعاري/بوروكوڤ
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ليئون بلوم

ليئون بلوم/ڤينچت

ڤينچت/حانا سينش

ڤينچت/مونتيفيوري

مستشفى بني تسيون/چولومب

چولومب/براخا حبس

مركز البهائيين/چولومب

أرلوزوروف/هس

أرلوزوروف/بلفور

أرلوزوروف/هپوعيل

صندوق المرضى/چيئول

چيئول/رابي عكيڤا

روپين /كانيئيل

چراند كنيون/سيمحا چولن

سيمحا چولن/حانيتا

ترومپلدور/حانيتا

ترومپلدور/مركز زيڤ

كوموي/حانكين

ملل/يعاري

التخنيون/مساكن ناڤيه أمريكا

التخنيون/مساكن هعاميم

التخنيون/مركز الزّوار

مدرسة كرمل زڤولون

القاعة الرياضية نيشر

إستاد نيشر

طريق موشيه/هشالوم

بار موحا/براك

بار موحا

بار موحا/پيرتس

پيرتس/طريق هشالوم

طريق بار يهودا/هيتسيراه

بار يهودا/يشورون

هبيتحون/هحروشت

هكتسار/معاليه هچيبوريم

معاليه هچيبوريم/هكتسار

معاليه هچيبوريم/متسپيه

الهستدروت/طريق التخنيون

تسيون/هعيمك

طريق التخنيون/الهستدروت

طريق التخنيون/نتيڤ هيام

طريق التخنيون/عاموس

عاموس/سيناي

تساهل/حديقة عامة

تساهل/حڤتسيلت

التخنيون/كلية الهندسيين

التخنيون/بيوتكنولوجيا وغذاء

التخنيون/هندسة الكيمياء

تغيير مسار وتحسين الوتيرة

ما هو الجديد؟
سيبدأ سير الخط وينتهي في حيفا، في مدرسة حوچيم )في شارع ليئون بلوم( بداًل من چراند كنيون، 

وسيمر في شوارع چيئوال، أرلوزوروف، چولومب، ڤينچت ومستشفى بني تسيون.  ربط جديد بين حّي 
الهدار والمركز الطبي بني تسيون وچراند كنيون، مركز زيڤ، التخنيون ونيشر.

المحطة األولىالمحطة األولى

ن
زڤولو

شر
ني

حيفا

فا
حي

الياجور           ليئون بلوم

من ليئون بلوم إلى الياجورمن الياجور إلى ليئون بلوم

التخنيون/هندسة زراعية

التخنيون/هندسة مدنية

التخنيون/القاعة الرياضية

ملل/هتسفيرا

ملل/كوموي

ترومپلدور/مركز زيڤ

ترومپلدور/دّوار داڤيد

حانيتا/ترومپلدور

سيمحا چولن/رتنر

چراند كنبون/سيمحا چولن

روپين/سيمحا چولن

روپين /كانيئيل

چيئول/رابي عكيڤا

چيئول/بن زكاي

أرلوزوروف/ چيئول

أرلوزوروف/بلفور

أرلوزوروف/بار چيئورا

چولومب/رؤوبين

چولومب/براخا حبس

مستشفى بني تسيون/چولومب

ڤينچت/هحشومنائيم

ڤينچت/حانا سينش

ليئون بلوم/ڤينچت

ليئون بلوم/حانا سينش

التخنيون/هندسة المواد

تساهل/حڤتسيلت

تساهل/تسيون

تساهل/تسيون

تساهل/أوفاكيم

تساهل/عاموس

عاموس/سيناي

طريق التخنيون/نتيڤ هيام

طريق التخنيون/همتميد

تسيون/هعيمك

الهستدروت/طريق التخنيون

معاليه هچيبوريم/متسپيه

معاليه هچيبوريم/هكتسار

هكتسار/هبيتحون

هبيتحون/بار يهودا

طريق بار يهودا/هبيتحون

بار يهودا/يشورون

طريق هشالوم/پيرتس

طريق هشالوم/براك

بار يهودا/طريق موشيه

إستاد نيشر

القاعة الرياضية

مدرسة كرمل زڤولون
المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

ن
لو

ڤو
ز

شر
ني

حيفا

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة
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محطة مركزية همفراتس/أرصفة بين المدن

جادة الهستدروت/مفرق الكريوت

بار يهودا/جسر چدود 21

جسر پاز

هچيبوريم

الحليصة

بيت هتعسياه

سوق تلپيوت

ليڤ هدار

بيت هكرنوت

هرتسل/يوئيل

شبتاي ليڤي/پيرتس

شبتاي ليڤي/ريشفون

هتسيونوت/هرتسليا

هتسيونوت/پوعا

هتسيونوت/هيلل

حديقة البهائيين/هتسيونوت

هتسيونوت/شنايم بنوڤمبر

هتسيونوت/جادة هناسي

تشرنيحوڤسيك/هيوڤل

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ

تشرنيحوڤسيك/يشعياهو

تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت

تشرنيحوڤسيك

تشرنيحوڤسيك/كلية چوردون

طريق تسرفات/يتسحاك نداڤ

محطة مركزية شاطئ الكرمل/أرصفة بين المدن

سحاروڤ

كنيون حيفا/فليمان

مركز المؤتمرات )هكونچرسيم(/كدوشي ياسي

سپورتان/تسڤيا ويتسحاك

ُنزل الشبيبة/مچوراشي سفاراد

المقبرة/بوابة تمار

المقبرة/بوابة هداس

المقبرة/بوابة بروش

المقبرة/بوابة أورن

الملك سليمان/الملك شاؤول

الملك سليمان/الملك أمتسياهو

الملك سليمان/الملك عوزياهو

الملك سليمان/إتسل

أنكاوا/هئتسل

أنكاوا/بار راڤ هاي

يتسيئات أوروپا/طريق تسرفات

طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا

طريق تسرفات/مارساي

طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/درايفوس

طريق تسرفات/يتسحاك نداڤ

تشرنيحوڤسيك/كلية چوردون

تشرنيحوڤسيك/إدموند پيلچ

تغيير مسار

ما هو الجديد؟
سيصبح الخط أسرع وسيسير في شوارع تشرنيحوڤسيك وطريق تسرفات، من دون الدخول بعد 

اليوم إلى حّي شپرينتساك )يمكن الصعود إلى الخطوط 3، 5، 25 الجديد، 30 الجديد( وحّي رمات شاؤول 
)يمكن استخدام خط 25 الجديد وخط 30 الجديد(.

المحطة األولىالمحطة األولى

حيفا

فا
حي

مركزية همفراتس          مركزية شاطئ الكرمل

من مركزية همفراتس
إلى مركزية شاطئ الكرمل

من مركزية شاطئ الكرمل
إلى مركزية همفراتس

طريق تسرفات/چورس

طريق تسرفات/كرمييه

طريق تسرفات/مارساي

طريق تسرفات/يتسيئات أوروپا

أنكاوا/بن تسور

أنكاوا/بار راڤ هاي

أنكاوا/هئتسل

الملك شلومو/إيتسل

الملك سليمان/الملك عوزياهو

الملك سليمان/الملك حزكياهو

الملك سليمان/الملك شاؤول

الملك سليمان/الملك شاؤول أ

المقبرة/بوابة أورن

المقبرة/بوابة بروش

المقبرة/بوابة هداس

المقبرة/بوابة تمار

مچوراشي سفاراد/مسيالت يشيريم

ُنزل الشبيبة/مچوراشي سفاراد

سپورتان/تسڤيا ويتسحاك

مركز المؤتمرات )هكونچرسيم(/كدوشي ياسي

متام

سحاروڤ

محطة مركزية شاطئ الكرمل/تنزيل

تشرنيحوڤسيك/حتساڤ

تشرنيحوڤسيك/پيرتس حيوت

تشرنيحوڤسيك/زئيڤ

تشرنيحوڤسيك/بيت لحم

هتسيونوت/هناسي

حدائق البهائيين/هتسيونوت

هتسيونوت/شيفرا

هتسيونوت/پوعا

هرتسليا/هتسيونوت

هرتسليا/هنڤئيم

هنڤئيم/يونا

البلدية

ليڤ هدار

سوق تلپيوت

يالچ

الحليصة

هچيبوريم

بار يهودا/جسر پاز

بار يهودا/جسر چدود 21

الهستدروت/مفرق الكريوت

محطة مركزية همفراتس/تنزيل

المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

حيفا

فا
حي

فاحيفا
حي

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة

المحطات الملغّية
إدموند پيلچ/تشرنيحوڤسيك
 إدموند پيلچ
كاودرس/ستيفان وايز
ستيفان وايز/إميل زول
ڤيكتور هوچو/كل يسرائيل حاڤريم
ڤيكتور هوچو/إميل زول
سعاديا چاؤون/مارساي
بار راڤ هاي/سعاديا هچاؤون
بار راڤ هاي/مارساي

المحطات الملغّية
مارساي /بار راڤ هاي

سعاديا چاؤون/مارساي
بار راڤ هاي/سعاديا هچاؤون

بار راڤ هاي/مارساي
إميل زول/ڤيكتور هوچو

إميل زول/كل يسرائيل حاڤريم
ستيفان وايز/كاودرس

كاودرس/إلياهو حكيم
 إدموند پيلچ
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محطة مركزية همفراتس/أرصفة

تشيك پوست

بار يهودا

المركز التجاري/طريق بار يهودا

بار يهودا/هپلداه

طريق بار يهودا/هبيتحون

بار يهودا/يشورون

پيرتس/هبروش

هبروش/ياعيل

ثانوية مكيف/هبروش

تساهل/تسيون

تساهل/حڤتسيلت

همرچنيت/تساهل

همرچنيت/هنوريت

هشيتا/همورن

هشيتا/هتمار

هشيتا/هتمار

هشيتا/هحروڤ

هحروڤ/هألون

هألون/هشيكما

هألون

هألون/هديكل

هألون/ههداس

هتمار/هألون

هئيشل/هعرڤا

هحروڤ/هئيشل

الجامعة/متعّدد األهداف

الجامعة/برج إشكول

أبا حوشي/بوابة حيفا

شيندلر/أبا حوشي

هتئنا/شارع 705

هحروڤ/هئيشل

هئيشل/هعرڤا

هألون/هتمار

هألون/هديكل

المركز الجماهيري )متناس(/هألون

هألون/هحروڤ

هحروڤ/طريق أوري

هشيتا/مالعب التنس

هشيتا/هاردوف

هشيتا/هنوريت

همرچنيت

همرچنيت/تساهل

تساهل/حڤتسيلت

تساهل/تسيون

تساهل/هؤورن

هبروش/پيرتس

پيرتس/طريق هشالوم

تغيير مسار

ما هو الجديد؟
تّم تقصير المسار بين مركزية همفراتس وجامعة حيفا. تّم إلغاء المسار بين جامعة حيفا ومركزية 
شاطئ الكرمل، وفي هذا المسار يمكن استخدام خط 54 الُمعّدل/الُمحّسن، والذي سيتوقف منذ 

اآلن وصاعًدا داخل كامپوس الجامعة.

المحطة األولىالمحطة األولى

حيفا

فا
حي

مركزية همفراتس          جامعة حيفا

من مركزية همفراتس
إلى جامعة حيفا

من جامعة حيفا
إلى مركزية همفراتس

شر
ني

شر
ني

شارع 705/هتئنا

شيندلر/أبا حوشي

أبا حوشي/شڤيديا

الجامعة/آي.بي.إم

الجامعة/برج إشكول

الجامعة/مبنى رابين

طريق بار يهودا/هيتسيراه

بار يهودا/يشورون

بار يهودا/همسچر

بار يهودا/هپلدا

بار يهودا/هشايش

طريق يسرائيل بار يهودا

تشيك پوست

الهستدروت/مفرق الكريوت

محطة مركزية همفراتس/تنزيل

المحطة األخيرة

المحطة األخيرة

حيفا

فا
حي

حيفا 

فا 
حي

جدول المواعيد، المسار والمحطات قابل للتغيير. 
من المحّبذ متابعة المستجدات بـ 8787* قبل السفر.

محطة جديدة

المحطات الملغّية
الجامعة/متعّدد األهداف
الجامعة/برج إشكول
أبا حوشي/شاعر حيفا
أبا حوشي/شيندلر
أبا حوشي/د. أرتور بيرام
أبا حوشي/متسپور زايد
أبا حوشي/متسپور تمار
أبا حوشي/أينشتاين
بيت بيرام/أبا حوشي
أبا حوشي/واطسون
حوريڤ/چڤعات داونس
حوريڤ/يانوش كورتشاك
فرويد/ڤيتكين
ڤينشل/ڤلنبرچ
فليمان/ڤلنبرچ
كنيون كاسترا/فليمان
 مركز المؤتمرات/فليمان
متام
سحاروڤ
محطة مركزية شاطئ الكرمل/تنزيل

المحطات الملغّية
محطة مركزية شاطئ الكرمل/أرصفة بين المدن

سحاروڤ
كنيون حيفا/فليمان

كنيون كاسترا/فليمان
فرويد/ساڤيدور

فرويد
حوريڤ/فرويد

حوريڤ/إيدر
حوريڤ/چڤعات داونس

أبا حوشي/واطسون
ي/كويفمان أبا حوش
أبا حوشي/أينشتاين أ

أبا حوشي/أينشتاين ب
أبا حوشي/حانا روبينا

أبا حوشي/تاهون
أبا حوشي/دينيا

أبا حوشي/شڤيديا
الجامعة/آي.بي.إم

الجامعة/برج إشكول
الجامعة/مبنى رابين

الجامعة/متعّدد األهداف
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تريدون معرفة المزيد؟

يرجى النتباه!
يمكن الدفع بواسطة بطاقة "راڤ-كاڤ" وبواسطة تطبيقات المواصالت 

العامة عبر الهاتف المحمول.

لمعلومات مفّصلة أدخلوا 
موقع pti.org.il أو امسحوا 

رمز الــ QR، أو اتصلوا مع 
مركز "كل-كاڤ" 8787*


