
نصل
لفرص جديدة
20.9 < إفتتاح محطات كرميئيل وأحيهود!



املواطنون الكرام،
في 20.9.2017 ستفتتح محطات القطار في كرميئيل وأحيهود، والتي ميكن الوصول منها بسهولة وراحة 

مباشرة إلى حيفا )35 دقيقة( وتل أبيب )ساعة و35 دقيقة(. ندعوكم للسفر معنا إلى مواقع العمل، والدراسة، 
والعائلة، أو جملرد التجول...

ومبناسبة افتتاح احملطات اجلديدة، متنحكم وزارة املواصالت ميزات على أسعار السفر كي تتمكنوا من التمتع 
من سفر سريع، ومريح.. واالستمتاع بالرحلة!

أمور يهمنا أن تعرفوها: 
يمكنكم تخطيط مسار سفركم بشكل سهل ومريح وسريع، على موقع االنترنت الخاص بنا على 	•

العنوان www.rail.co.il أو عبر التطبيق الخلوي "قطار إسرائيل".  
في املوقع وعبر التطبيق اخللوي ميكنكم االطالع على آخر التجديدات، واحلصول على معلومات حول خدمات 	•
املواصالت املكملة إلى احملطات، وحساب أسعار الرحالت والتعرف على مسارات للرحالت مع القطار وغيرها.  

من المهم أن تصلوا إلى المحطة قبل 10 دقائق تقريباً قبل موعد وصول القطار. 	•
خدمات الزبائن لدينا مستعدون لإلجابة عن أي استفسار على الرقم 5770*/ 08-6831222. 	•

اذا كنتم تسافرون من محطة كرميئيل، ميكنكم االستفادة من ميزات تقسم إلى مرحلتني، 
19.12.2017-20.09.2017 - 3 أشهر سفر مجاناً جلميع أنحاء البالد، ملن يشتري بطاقة سفر من محطة     .1
كرميئيل فقط. امليزة سارية املفعول عند شراء تذكرة سفر منفردة و/أو تذكرة سفر وعودة باستخدام     

بطاقة راف كاف شخصية فقط.  
رغم ما هو مذكور أعاله، وبني التواريخ 20.9.2017 - 13.10.2017 سيكون باإلمكان في صناديق محطة     

كرميئيل استصدار تذاكر ورقية لرحلة واحدة فقط، والتي ستكون سارية املفعول حتى 13.10.17.		  
2. 19.12.2019 – 20.12.2017– تخفيض %50 في القطار جلميع أنحاء البالد، ملن يشتري تذاكر سفر من محطة  
كرميئيل فقط. امليزة سارية املفعول عند شراء تذكرة سفر منفردة و/أو تذكرة سفر وعودة باستخدام     

بطاقة راف كاف شخصية فقط.  

اذا كنتم تسافرون من محطة أحيهود، ميكنكم االستفادة من ميزة من مرحلتني إذا كنتم من أصحاب 
بروفيل "مستحق أحيهود"*

1. 19.12.2017-20.09.2017 – 3 أشهر سفر مجاني جلميع أنحاء البالد، ملن يشتري تذكرة سفر من محطة   
أحيهود فقط. امليزة سارية املفعول عند شراء تذكرة سفر منفردة و/أو تذكر سفر وعودة باستخدام     

بطاقة راف كاف شخصية فقط.    
رغم ما هو مذكور أعاله، بني التواريخ 13.10.2017-20.9.2017 سيكون باإلمكان من صناديق محطة احيهود    

استصدار تذاكر ورقية لرحلة واحدة فقط والتي ستكون سارية املفعول حتى 13.10.17  
2. 19.12.2019-20.12.2017– تخفيض %50 في القطار جلميع أنحاء البالد، ملن يشتري تذاكر سفر من محطة   
أحيهود فقط. امليزة سارية املفعول عند شراء تذكرة سفر منفردة و/أو تذكرة سفر وعودة باستخدام بطاقة    

راف كاف شخصية فقط.  

* من الذي يعتبر "مستحق أحيهود"؟
1. طالب املؤسسات التعليمية التي تقع في املنطقة اجلغرافية املستحقة



2.  من يسكنون في بلدات "متيه أشير": أدميت، اوشرات، احيهود، ايلون، افيك، بستان هجليل، بيت هعيمق، بن  
عامي، بتسات، غفعون، غيشر هزيف، حنيتا، يحيعام، يسعور، كبري، كليل، كفار مسريك، لوحمي هغتئوت،    
ليمان، متسوبا، نس عميم، نتيف هشيرا، ساعر، عبرون، عني همفراتس، عمكا، عرب العرامشة، راس     

الناقورة، رغبا، شفي تسيون، شمرات، الشيخ دنون.	  
3. من يسكنون في بلدات "مسجاڤ": أفتليون، اشحار، غيلون، دميادا، هار حلوتس، هرريت، حوسنيا، حرشيم،  
تل آل، يوبليم، يودفات، ياحد، ياعد، كمانة، كمون، لبون، موران، موريشت، مخمنيم، منوف، معليه تسفيا،     

متسبيه أفيف، سالمة، عتسمون سيغف، عرب النعيم، بيلخ، تسوريت، كورنيت، كيبوتس اشبال، كيبوتس    
كيشور، كيبوتس لومت، راس العني، ركيفت، شورشيم، شخنيا، توبل.  

4. إذا كنتم تسكنون في أي من البلدات التالية: ابو سنان، املنطقة الصناعية نعمان، إتغار، جديدة املكر، ,   
يافور, يركا جولس، حجيرات، طمرة، كابول، كوكب أبو الهيجا، كفر ياسيف، مجد الكروم، املركز اإلقليمي     

مسغاف، شعب، تعسيون بار ليف، ترديون.  

انتبهوا!
املسافرون إلى محطات كرميئيل أو احيهود يدفعون سعر الرحلة كامالً.

كيفية استصدار بطاقة راف كاف:
زوروا موقع القطارات على االنترنت www.rail.co.il، واطلبوا البطاقة بسهولة وراحة واحصلوا عليها من     .1
صناديق احملطة حتى 7 أيام بعد يوم طلبها، ميكن طلب بطاقة مع بروفيل "بالغ" فقط، لطلب بروفيل خاص  

واملستحقني يتوجب احلضور إلى محطة االصدار.  
توجهوا ألي من محطات اإلصدار، واحصلوا على بطاقة راف كاف خاصة بكم في احلال.  .2

توجهوا إلى محطة كرميئيل أو محطة أحيهود ابتداء من يوم اجلمعة 20.9.2017 بني الساعات 7:00-19:00    .3
واحصلوا على بطاقة راف كاف خاصة بكم في احلال.  

*			الستصدار البطاقة يتوجب ابراز بطاقة الهوية الشخصية.	

أيام وساعات الدوامعنوان محطات اإلصدارالبلدة

بلدية كرميئيل،كرميئيل*
جادة "ككال" 100

األحد، االثنني، األربعاء 15:00-8:00
الثالثاء، اخلميس 16:00-11:00

مركز بيجكرميئيل*
شارع معلية كمون 2

األحد - اخلميس 19:00-10:00

األحد - اخلميس 11:00-18:00املركز التجاري بيت هكيرم، بجانب محطة بازمجد الكروم*

األحد - اخلميس 9:00-16:00مبنى املركز اجلماهيري على الشارع الرئيسي مقابل بنك ليئوميجديدة – املكر*

األحد - اخلميس 8:00-16:00الكنيون مقابل كلية سخننيسخنني**
السبت 16:00-8:00

األحد - اخلميس 8:00-18:00مركز البلدةبيت جن **
اجلمعة 14:00-8:00

االثنني - السبت: 8:00-16:00مركز البلدةاملغار **

األحد – اخلميس: 8:00-16:00طمورة مولطمرة **
السبت: 16:00-8:00

*		ستعمل محطة االصدار حتى 19.9.2017  ** محطات "عال هكاڤ / على اخلط" التابعة لوزارة املواصالت



كيفية الوصول إلى محطات القطار؟
توفر وزارة املواصالت والسلطة الوطنية للمواصالت العامة من أجلكم خطوط حافالت خاصة ستنقلكم من 

وإلى محطات القطار بسهولة وراحة.

من / إلى محطة كرميئيل
جميع اخلطوط البلدية في مدينة كرميئيل ستمر أو تتوقف في محطة القطارات

املشغلاخلطالبلدة
نتيڤ اكسبرس147أميرمي

نتيڤ اكسبرس42أشبل

نتيڤ اكسبرس42اشحار

نتيڤ اكسبرس129بعنة

نتيڤ اكسبرس65

نتيڤ اكسبرس67

نتيڤ اكسبرس52البقيعة

نتيڤ اكسبرس14/15بيت جن

نتيڤ اكسبرس147بار يوحاي

نتيڤ اكسبرس129دير األسد

نتيڤ اكسبرس65

نتيڤ اكسبرس67

نتيڤ اكسبرس150دير حنا

نسيعوت ڤتيروت60

نسيعوت ڤتيروت61

نتيڤ اكسبرس40حزون

نتيڤ اكسبرس36حلوتس

 ايجد500حتسور اجلليلية

ايجد503

ايجد509

نتيڤ اكسبرس14/15حرشيم

ايجد56طبريا

نتيڤ اكسبرس149تفحوت

نتيڤ اكسبرس42يوڤليم

نتيڤ اكسبرس41ياعد

نتيڤ اكسبرس35كيشور

نتيڤ اكسبرس149كلنيت

نتيڤ اكسبرس38كمانة

نتيڤ اكسبرس38كمون

نتيڤ اكسبرس52كسرى سميع

نتيڤ اكسبرس40كفار حنانيا
نتيڤ اكسبرس149

املشغلاخلطالبلدة

نتيڤ اكسبرس147كفار شماي

 ايجد263كرميئيل

1، 1أ، 2، 
 ،5 ،4 ،3
5أ، 6،7

 ايجد

نتيڤ اكسبرس36لبون

نتيڤ اكسبرس37لومت

نتيڤ اكسبرس12لبيدوت

نتيڤ اكسبرس66مجد الكروم
نتيڤ اكسبرس68

نتيڤ اكسبرس361
نتيڤ اكسبرس363
 ايجد261
 ايجد263

نتيڤ اكسبرس40موران

نتيڤ اكسبرس147ميرون 

نتيڤ اكسبرس361

نتيڤ اكسبرس363

نتيڤ اكسبرس364

نتيڤ اكسبرس38مكمنيم

 ايجد56املغار

نسيعوت وتيروت30

نتيڤ اكسبرس12معلوت ترشيحا

املركز االقليمي  
مسجاڤ

نتيڤ اكسبرس41

نتيڤ اكسبرس42

نتيڤ اكسبرس125نحف

نتيڤ اكسبرس65

نتيڤ اكسبرس68

نتيڤ اكسبرس30الناصرة

نتيڤ اكسبرس127ساجور

نتيڤ اكسبرس66

نتيڤ اكسبرس67



املشغلاخلطالبلدة

نسيعوت ڤتيروت63سخنني

نسيعوت ڤتيروت60

نسيعوت ڤتيروت61

نتيڤ اكسبرس37سلمة

نتيڤ اكسبرس40عني األسد

نتيڤ اكسبرس147

عتسمون 
سيجيڤ

نتيڤ اكسبرس41

نتيڤ اكسبرس150عرابة

نسيعوت ڤتيروت60

نسيعوت ڤتيروت61

نتيڤ اكسبرس35بيلخ

نتيڤ اكسبرس37تسڤيا

نتيڤ اكسبرس265مفرق  يوڤليم

سوبرباص242

نسيعوت ڤتيروت60

نسيعوت ڤتيروت61

نسيعوت ڤتيروت63

مفرق 
مسجاڤ

نتيڤ اكسبرس265

سوبرباص242

نتيڤ اكسبرس364صفد

نتيڤ اكسبرس361

نتيڤ اكسبرس363

ايجد500كريات شمونة

نتيڤ اكسبرس37راس العني

نتيڤ اكسبرس150

نتيڤ اكسبرس126الرامة 

 ايجد56

نتيڤ اكسبرس66

نتيڤ اكسبرس14/15

نتيڤ اكسبرس67

نتيڤ اكسبرس361

نتيڤ اكسبرس363

نسيعوت ڤتيروت30

نتيڤ اكسبرس41ركيفت

نتيڤ اكسبرس149شزور

نتيڤ اكسبرس147

املشغلاخلطالبلدة
نتيڤ اكسبرس41شورشيم

نتيڤ اكسبرس35 توڤل

نتيڤ اكسبرس12تيفن

نسيعوت ڤتيروت60ترديون - مسغاف

نسيعوت ڤتيروت61

من / إلى محطة أحيهود
من محطة أحيهود ستعمل خدمة نقليات إلى املنطقة 

الصناعية بار ليف

املشغلاخلطالبلدة

نتيڤ اكسبرس305أبو سنان

املنطقة 
الصناعية بار ليڤ

نتيڤ اكسبرس57

نتيڤ اكسبرس305

نتيڤ اكسبرس312

نتيڤ اكسبرس111جديدة املكر

نتيڤ اكسبرس312جولس

نتيڤ اكسبرس39جيلون

نتيڤ اكسبرس139

نتيڤ اكسبرس39طال أيل

نتيڤ اكسبرس139

نتيڤ اكسبرس107طمرة 

نتيڤ اكسبرس57

نتيڤ اكسبرس312يركا

نتيڤ اكسبرس107كابول

نتيڤ اكسبرس57

نتيڤ اكسبرس305كفر ياسيف

نتيڤ اكسبرس112مجد الكروم

نتيڤ اكسبرس57

نتيڤ اكسبرس139تسوريت

نتيڤ اكسبرس139شورشيم

نتيڤ اكسبرس108شعب 

نتيڤ اكسبرس139ترديون -  مسجاڤ

ملعلومات إضافية، حول توفر ووتيرة خطوط 
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*תיפתח במהלך 2017-2018

קרית מלאכי -
יואב*

*

كریات مالخي -
یوئاف*

/ مركزیت ھمفرتس*

*ستبدأ العمل خالل 2017-2018


