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רחובות (א' הדר)
Rehovot (E. Hadar)

رحوڤوت (أ. هدار)

יבנה - מזרח
Yavne - East

ياڤنيه - �ق

באר יעקב
Be'er Ya'akov

ب� يعقوڤ

דימונה
Dimona

د�ونا

קריית מלאכי - יואב
Kiryat Malakhi - Yoav

كريات م�خي - يوأڤ

קריית גת
Kiryat Gat

كريات چات

להבים - רהט
Lehavim - Rahat

ليهاڤيم - رهط

 ירושלים - יצחק נבון
 Jerusalem - Yitzhak Navon

أورشليم (القدس) - يتسحاق ناڤون

לוד - גני אביב
 Lod - Gane Aviv

اللد - چا� آڤيڤ
לוד - גני אביב

 Lod - Gane Aviv
اللد - چا� آڤيڤ

באר שבע - צפון/אוניברסיטה
Be'er Sheva - North/University

ب� السبع - ش�ل الجامعة 

באר שבע - מרכז
Be'er Sheva - Center

ب� السبع - مركز 

אופקים
Ofakim 

أوفاكيم

נתיבות
Netivot  

نتيڤوت

אשקלון
Ashkelon 

أشكلون
  

שדרות
Sderot
  سديروت

יבנה - מערב
Yavne - West

ياڤنيه-غرب

ראשון לציון - משה דיין
Rishon LeTsiyon - Moshe Dayan

ريشون لِتِْسيون - موشيه ديان

בת ים - קוממיות
 Bat Yam - Komemiyut

بات يام - قوميميوت

בת ים - יוספטל
Bat Yam - Yoseftal

بات يام - يوسفتال

  

חולון - וולפסון
Holon - Wolfson

حولون - ڤولڤسون
  

  אשדוד - עד הלום (מ. בר כוכבא)
Ashdod - Ad Halom (M.Bar Kochva) 

أشدود عاد هلوم (م. بار كوخڤا)

 ירושלים - מלחה
 Jerusalem - Malha
أورشليم (القدس) - مالحة

 ירושלים גן - החיות התנ״כי
 Jerusalem - Biblical Zoo

أورشليم (القدس) - حديقة الحيوانات التوراتية

 בית שמש
 Bet Shemesh

 بيت شيمش

 לוד
Lod

اللد
  

רמלה
Ramla

الرملة
  

רמלה
Ramla

الرملة
  

מזכרת בתיה
Mazkeret Batya

مزكªيت باتيا

ראשון לציון - הראשונים
Rishon LeTsiyon -

HaRishonim
 ريشون لتسيون - هريشونيم

כפר חב״ד
Kfar Habad

كفار حباد

רעננה - דרום

رعنانا - جنوب
 
  

Raanana -
South


ראש העין - צפון
Rosh Ha'Ayin - North

روش هعاين - ش�ل

הוד השרון - סוקולוב
Hod HaSharon -    
Sokolov                 
هود هشارون - سوكولوֿڤ

  

 נתניה - ספיר
Netanya - Sapir

ªنتانيا - سب  

בית יהושע
Bet Yehoshu'a

بيت يهوشوع

 הרצליה 
Hertsliya 

هرتسليا
  

 הרצליה 
Hertsliya 

هرتسليا

  תל אביב - אוניברסיטה
Tel Aviv - University

تل أبيب - جامعة

תל אביב - סבידור מרכז
Tel Aviv - Savidor Center

تل ابيب ساڤيدور مركز

תל אביב - השלום
Tel Aviv - HaShalom

تل ابيب - هشالوم
תל אביב - ההגנה

Tel Aviv - HaHagana
تل ابيب - ههاچناه

בני ברק
 Bne Brak

بنيه براك

פתח תקווה - קריית אריה
Petah Tikva - Kiryat Arye

بيتح تكڤا - كريات أريه
 
  

פתח תקווה - סגולה
Petah Tikva - Segula

µپيتاح تيكڤا - سچو
  

צומת חולון 
Holon Junction

حولون - مف¹ق حولون
 פאתי מודיעין

 Pa'ate Modi'in
ºبأتيه موديع

נמל תעופה בן גוריון
Ben Gurion Airport

مطار بن غوريون
  

 מודיעין - מרכז
 Modi'in - Center

موديعº - مركز

כפר סבא - נורדאו (א.קוסטיוק)
  Kfar Sava - Nordau 
(A.Kostyuk)               
كفار سابا - نوردو (ا.كوسطيك)

רעננה - מערב

رعنانا - غرب
  

Raanana -
West

עתלית
 Atlit     

عتليت

 חיפה - חוף הכרמל (ש. רזיאל)
Haifa - Hof HaKarmel (Razi`el) 

حيفا - حوف هكرمل (ش. رزيئيل)

בנימינה
Binyamina

بنيميناه
  

קיסריה - פרדס חנה
Caesarea - Pardes Hana

قيساريه – برِدس حانا

חדרה - מערב 
Hadera - West

الخضªة -غرب

נתניה
 Netanya

نتانيا

בית שאן
 Beit She'an

بيت شان

עפולה
Afula
العفولة

יקנעם - כפר יהושע
 Yokne'am - Kfar Yehoshu'a

يوكنعام - كفار يهوشوع

 מגדל העמק - כפר ברוך
 Migdal Ha'emek - Kfar Barukh

مجدال هعيمك - كفار باروخ

נהריה
Nahariya

نهاريا

עכו 
 Ako

عكا

 
 קריית מוצקין 

Kiryat Motzkin 
ºِقريات موتسك

קריית חיים   
Kiryat Hayim

ِقريات حاييم

 חוצות המפרץ
Hutsot HaMifrats

حوتسوت هِمفراتس

  מרכזית המפרץ 
HaMifrats Central Station

 مركزيت همفراتس

  חיפה - מרכז השמונה
Haifa Center - HaShmona

  حيفا - مركز هشمونا

 חיפה - בת גלים
Haifa - Bat Galim

  حيفا - بات جليم

כרמיאל
 Karmiel

كرمئيل

אחיהוד
 Ahihud

أحيهود

מפת קוים ותחנות
12.1-3.2.21

LINES & STATIONS MAP
خارطة خطوط السكك الحديدية واملحطات

תחנה סגורה
 Closed station

محطه مغلقة

תחנת החלפה מומלצת
 Recommended exchange station

محطة الرصف املوىص بها

קו - לא מופעל
 Train - Not activated

قطار - � يتم التفعيل

תחנה
 station

محطه

קו לילה - לא מופעל
 Night Train - Not activated

قطار لييل  - � يتم التفعيل

*מיום ג׳ 12.1
   מתחנה תל אביב - ההגנה

  אין תנועת רכבות דרומה


