
 املواصالت العامة
يف الجليل 

عملية أكرث ^ مريحة أكرث ^ 4 خطوط جديدة!

وزارة املواصالت وسلطة املواصالت العامة تقّدمان:

تحسني الخدمة يف قرى ومدن الجليل
أنتم/ن مدعوون/ات للتمتع بشبكة خطوط طُوِّرت من أجلكم/ن!
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تجديد وتطوير



املسافرين واملسافرات األعزاء،
نحن مستمرون يف العمل عىل قدم وساق، وعىل مدار الساعة، ليك نتمكن من توفري 
خدمات مواصالت عامة عملية وعالية الجودة، لهدف متكينكم/ن من التنقل بسهولة 

والوصول إىل كل وجهة تقصدونها.

يرس وزارة املواصالت، من خالل سلطة املواصالت العامة، أن تطلق خطوط جديدة تخدم 
مواطني/ات بيت جن، كرميئيل، شعب، عكا، البقيعة ويركا، ومتكنهم/ن من التنقل بسهولة 

داخل بلداتهم وتربطهم/ن مبفاصل املواصالت املركزية مثل محطة قطار كرميئيل، 
أحيهود، مركز مدينة عكا، وغريها.

إن التجديدات يف منظومة املواصالت العامة، والتي سرتى النور ابتداًء من 22 متوز 
2022، ستتضّمن تعزيز وترية عمل الخطوط يف منطقة "بكعات بيت هكريم" والجليل، كام 

ستشهد تعزيز وترية عمل الخطوط الناقلة لكلية تل حاي األكادميية.

تقود وزارة املواصالت يف أيامنا هذه ثورة يف مجال املواصالت العامة من خالل إطالق 
خطوط جديدة إىل جانب تقوية وتدعيم الخطوط الخدمات املتوافرة حاليًا. كلنا أمل يف أن 
تكون هذه النقلة النوعية التي نحن بصددها قادرة عىل توفري احتياجاتكم، ومتكن كل واحد 

وواحدة منكم/ن من اختيار املواصالت العامة.

ندعوكم/ن لتجربة املواصالت العامة والتمتع بسفريات آمنة وعملية، كام يرسنا دامئًا أن 
نستقبل مالحظاتكم واقرتاحاتكم البناءة.

سفرة موفقة!



خطوط زادت وتريتها خطوط جديدة

خطوط تغيري جدول مواعيدها
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 بيت جن - كرمئيل16
سيخدم الخط سكان بيت جن املعنيني بسفر مبارش إىل محطة قطار كرميئيل

جدول مواعيد من مطعم الرشيفجدول مواعيد من محطة قطار كرميئيل/ األرصفة
ساعات بدء العمل

07:00 األحد - الخميس 
07:30 الجمعة 
22:15 السبت 

ساعات انتهاء العمل
19:10 األحد - الخميس 
13:30 الجمعة 
24:15 السبت 

ساعات بدء العمل
07:00 األحد - الخميس 
07:30 الجمعة 
22:15 السبت 

ساعات انتهاء العمل
19:10 األحد - الخميس 
13:30 الجمعة 
24:15 السبت 

جديد

 محطة قطار كرميئيل/ األرصفة
هحروشت/ هعيمك
هحروشت/ همألخاه
هحروشت/ املقربة
مفرق معليه كمون/ شارع 85
تفّرع شيزور
مفرق ساجور
مفرق الرامة
مدخل للحّي الرشقي
املدرسة الزراعية
طريق بيت جن
الحّي العلوي أ
شارع املرآة
تفّرع بيت جن
مطعم الرشيف

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مطعم الرشيف
بيت جن 1

شارع املرآة
الحّي العلوي ب

مدرسة اليف
مفرق الرامة

مفرق الرامة غرب
تفرع شيزور

هحروشت/ معليه كمون 
هحرشوت/ هعسكيم

هحروشت/ هيوترسيم
هحروشت/ هحرمش

هحروشت/ محطة قطار كرميئيل
محطة قطار كرميئيل

••••

••••





 شعب - عكا109
خط محيّل جديد من شعب / يسعور / أحيهود إىل محطة عكا املركزيّة ومركز املدينة. 

 خط 109 مكان خط 108 امللغي

جديد

جدول املواعيد من محطة مركزية عكا/ طريق هأربعاجدول املواعيد من شعب/ مدخل
ساعات بدء العمل

06:00 األحد - الخميس 
ساعات انتهاء العمل

18:45 األحد - الخميس 
ساعات بدء العمل

07:00 األحد - الخميس 
ساعات انتهاء العمل

19:45 األحد - الخميس 

شعب/ مدخل
ملعب مختلط
الحّي البدوي
مسجد بالل
تيبات حالف
شعب مركز جنوب
الكنيسة لتاريخية االرثدوكسية

الحي الرشقي  
محطة صحة األرسة
مركز

نافورة  
شعب/ الشارع الرئييس  
مفرق شعب

مفرق يابور  
تفرع يسعور  
 تفرع أحيهود  
 مفرق أحيهود  
مفرق ياسيف

تفرع جديدة مكر  
إبراهم بن شوشان/ يوسف غرشون  
إبراهم بن شوشان/ بن يهودا
هعلياه/ يهودا إلكلعي

يهودا بورال/ كدويش كهري  
أريه دوشنسيك/ يهودا بورال
أريه دوشنسيك/ حاييم بارليف
تفرع معهد أحـڤـا
داڤـيد رميز/ طريق هأربعا
محطة قطار عكا
بن عامي/ داڤـيد رميز رجال اإلطفاء
محطة مركزية عكا/ طريق هأربعا  

محطة مركزية عكا/ طريق هأربعا
بن عامي/ داڤـيد رميز رجال اإلطفاء

محطة قطار عكا
داڤـيد رميز/ طريق هأربعا

تفرع معهد أحـڤـا
أريه دوشنسيك/ معهد أحـڤـا
أريه دوشنسيك/ يهودا بورال

يهودا بورال/ كدويش كهري
مدرسة يعكوڤ/ هعليا

إبراهم بن شوشان/ فينسكر
مفرق عكا رشق

تفرع مكر
مفرق ياسيف
مفرق أحيهود
تفرع أحيهود

مفرق يسعور
مفرق يابور

مفرق شعب
شعب/ شارع رئييس

مركز
الحّي الرشقي

الكنيسة التاريخية
شعب مركز جنوب

تيبات حالڤ
مسجد بالل

حي البدو
ملعب مختلط  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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البقيعة - يركا54
يخدم الخط سكان البقيعة مروًرا بكرسى-سميع ويركا 

جديد

جدول مواعيد من حاييليم مشوحراريم ي"ز جدول مواعيد من تفرع جولس/ مركاز همزون يركا
ساعات بدء العمل

08:15 األحد - الخميس 
08:15 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
22:00 األحد - الخميس 
16:30 الجمعة 

ساعات بدء العمل
07:15 األحد - الخميس 
07:15 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
20:30 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 

تفرع جولس/ مركاز همزون يركا
يركا أ
يركا مول هنوف
مدرسة إعدادية
يركا دـ
مركز تسّوق أِمش ستار/شارع 8533
دوار النافورة
دوار
يركا/ شارع 8533
تفّرع املجلس املحيل
املجلس املحيّل
الشارع الرئييس/ الحالج
صيدليّة صندوق املرىض كالليت  
يركا/ بيت الشعب
صندوق املرىض كالليت
املجلس املحيل يركا
مدرسة األمل  
يركا/ مخرج رشقي
تفرع يركا/ كيشور
مفرق كيشور
كرسى سميع/ مخرج
مخرج غريب
الصيدلية
دوار
دوار كرسى
كرسى ح
تفرع كرسى
كفر سميع أ
بقيعة الغربية/ 8655
864 /8655
البقيعة حاييليم مشوحراريم ط
البقيعة مركز أ
البقيعة حاييليم مشوحراريم ز
بيت الشعب
بيت الشباب
البقيعة حاييليم مشوحراريم أ
البقيعة حاييليم مشوحراريم ملعب كرة قدم
 حاييليم مشوحراريم ي"أ
البقيعة حاييليم مشوحراريم ط"ز

حاييليم مشوحراريم ي"ز
ملعب كرة قدم 

البقيعة حاييليم مشوحراريم هـ  
البقيعة 3

بيت الشباب 
بيت الشعب

البقيعة حاييليم مشوحراريم ز
تفرع كرسى سميع

البقيعة الغربية/ 8655
كفر سميع مدخل

كفر سميع هـ
كرسى سدوت

كرسى أ
دوار كرسى

صيدلية
مدخل غريب

تفرع البيدوت
يركا/ مدخل رشقي

املجلس املحيل
نادي إينوش

قرب حويش هأرخي
مفعال هـپـايس

صندوق املرىض كالليت
الشارع الرئييس/ الحالج

املجلس املحيل
الشارع الرئييس غرب  

يركا/ شارع 8533
يركا 5

صندوق املرىض مؤحيديت
دوار النافورة

يركا 3
چـايا سنرت

مصنع الباطون
كلية الرشق األوسط  

•
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•
•
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ساجور - دير األسد67
يخدم الخط سكان ساجور ودير األسد للوصول لقطار كرميئيل

جديد

مركز تنيس
املجلس املحيل
محطة صحة العائلة
مواد بناء
صندوق املرىض
دوار ساجور
مفرق أورط - ساجور
مفرق الرامة غرب
تفرع شيزور
مفرق معليه كمون/ شارع 85
تفرع نحف
محطة قطار كرميئيل/ أرصفة
مفرق كرمئيل
مفرق البعنه
مفرق مجد الكروم رشق
عيادة طبية
مدرسة عمر بن الخطاب
الحي الرشقي شارع الثانوية
الحي الشاميل
قاعة الرياضة/ املدرسة

املدرسة ب 
الكنيسة اليونانية بوربارا
الجبل أ
املجلس املحيل
الجبل/ املدرسة أ
الجبل ب
الجبل/ العني
الجبل د
صالح الدين/ الجبل
صالح الدين
الحي الغريب
الكرمية
األفراح
دير األسد/ توزيع الربيد
صندوق املرىض كالليت  

سوق
مدرسة ابن خلدون

بعنة محطة پـايس للصحة االسنان
صحة األسنان

الجبل أ
املجلس املحيل
الجبل/ املدرسة أ

الجبل ب
الجبل/ العني

الجبل د
صالح الدين/ الجبل

صالح الدين
الحي الغريب

الكرمية
األفراح

دير األسد/ توزيع الربيد
صندوق املرىض كالليت

قاعة الرياضة/ املدرسة
الحي الشاميل

الحي الرشقي شارع الثانوية
صندوق املرىض كالليت

العيادة
مفرق مجد الكروم رشق 

شارع 85/ ممجد الكروم رشق
مفرق البعنة

مفرق كرميئيل غرب
محطة القطار كرميئيل

محطة القطار كرميئيل/ األرصفة
مفرق كرميئيل

تفرع نحف
مفرق معليه كمون/ شارع 85

تفرع شيزور
مفرق رامة غرب

تفرع ساجور  
ساجور مدخل

مقهى
مفرق العني

صندوق املرىض
مواد بناء

مركز تنيس  

•
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•
•
•
•
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•
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جدول مواعيد من السوقجدول مواعيد من مركز تنيس
ساعات بدء العمل

06:30 األحد - الخميس 
07:30 الجمعة 
21:30 السبت 

ساعات انتهاء العمل
21:30 األحد - الخميس 
15:15 الجمعة 
22:45 السبت 

ساعات بدء العمل
06:45 األحد - الخميس 
07:45 الجمعة 
21:30 السبت 

ساعات انتهاء العمل
21:45 األحد - الخميس 
15:45 الجمعة 
22:45 السبت 





صفد داخيل1
رفع الوترية وإطالة ساعات العمل حتى الساعة 22:30

زيادة 
الوترية

جدول مواعيد من املحطة املركزية صفدجدول مواعيد من أليعازر / لح"ي
ساعات بدء العمل

07:00 األحد - الخميس 
07:00 الجمعة 
20:45 السبت 

ساعات انتهاء العمل
22:40 األحد - الخميس 
15:00 الجمعة 
23:30 السبت 

ساعات بدء العمل
07:00 األحد - الخميس 
07:00 الجمعة 
21:15 السبت 

ساعات انتهاء العمل
22:40 األحد - الخميس 
15:00 الجمعة 
24:00 السبت 

4

19
20

معالوت ترشيحا
زيادة الوترية وإطالة ساعات العمل حتى 22:00 

أبو سنان - يركا
 زيادة وترية السفريات. تخدم الخطوط سكان منطقة أبو سنان، جولس، يركا، 

كفر ياسيف. 

زيادة 
الوترية

زيادة 
الوترية

جدول املواعيد من حارة البدو 1

 جدول مواعيد خط 19 
من قاعة الرياضة / شخونات هحيياليم الخروب 

جدول مواعيد خط 20
من حدائق املنى

جدول مواعيد من الكَنيس / جابوتنسيك

 جدول مواعيد خط 19 
من الحي العلوي

 جدول مواعيد خط 20 
من ملعب التنيس يركا

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:00 الجمعة 
05:30 السبت 

ساعات انتهاء العمل
21:30 األحد - الخميس 
17:10 الجمعة 
21:30 السبت 

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:00 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:20 الجمعة 

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:30 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:00 الجمعة 

ساعات بدء العمل
05:30 األحد - الخميس 
05:30 الجمعة 
06:10 السبت 

ساعات انتهاء العمل
22:10 األحد - الخميس 
17:50 الجمعة 
22:10 السبت 

ساعات بدء العمل
05:15 األحد - الخميس 
05:15 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
23:50 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 

ساعات بدء العمل
05:15 األحد - الخميس 
06:15 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
23:45 األحد - الخميس 
15:15 الجمعة 



169

255

حيفا - دير حنا
زيادة الوترية وإطالة ساعات العمل. سيخدم الخط سكان دير حنا يف السفر إىل حيفا 

مروًرا بسخنني وشعب وعرابة

كابول - حيفا
زيادة الوترية بني كابول وحيفا. سيمّر الخط عرب كريات آتا وينتهي مبركازيت همفراتس

زيادة 
الوترية

زيادة 
الوترية

65
66

نحف - دير األسد
 زيادة الوترية  وإطالة ساعات العمل 

بديل عن عمل الخطوط 129, 126, 112,125,127 

زيادة 
الوترية

جدول مواعيد من محطة مركزيت همفراتس/ أرصفة بني املدن

جدول مواعيد من محطة مركزيت همفراتس/ أرصفة بني املدن

جدول مواعيد من مفرق دير حنا

جدول مواعيد من صندوق املرىض كالليت

ساعات بدء العمل
08:30 األحد - الخميس 
09:30 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
21:30 األحد - الخميس 
15:40 الجمعة 

ساعات بدء العمل
09:30 األحد - الخميس 
12:45 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
19:30 األحد - الخميس 
15:15 الجمعة 

ساعات بدء العمل
04:45 األحد - الخميس 
06:00 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
17:00 األحد - الخميس 
14:10 الجمعة 

ساعات بدء العمل
05:55 األحد - الخميس 
05:55 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
18:15 األحد - الخميس 
14:00 الجمعة 

 جدول مواعيد خط 65
من بارك 1

 جدول مواعيد خط 66 
من مركز تنيس

 جدول مواعيد خط 65 
من الجبل أ

 جدول مواعيد خط 66 
من املدخل الغريب

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:30 الجمعة 
11:30 السبت 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 
22:30 السبت 

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:30 الجمعة 
11:00 السبت 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 
22:00 السبت 

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:30 الجمعة 
12:30 السبت 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 
22:30 السبت 

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
05:30 الجمعة 
12:00 السبت 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 
23:00 السبت 



 عكا - دير حنا - خدمة مبارشة من عكا إىل دير حنا68
زيادة الوترية وإطالة ساعات العمل حتى 23:00. لن ميّر الخط داخل شعب

محطة قطار عكا/ شارع هأربعا
محطة قطار عكا/هرتسل
محطة قطار عكا
تفرع معهد أحـڤـا
أريه دوشينسيك/ معهد أحـڤـا
أريه دوشنسيك/ يهودا بورال
مدرسة يعكوڤ/ هعليا
أبرهام بن شوشان/ فينسكر
مفرق عكا رشق
تفرع مكر
مفرق ياسيف
مفرق أحيهود
تفّرع أحيهود
تفّرع يسعور
مفرق يابور
مفرق شعب
مفرق بلد ياعد
تفّرع عتسمون
مفرق مسـچاڤ
مفرق يوڤـاليم
مفرق منطقة صناعية ترديون
سخنني مدخل غريب
الجليل ب
الجليل/ السنبل
سخنني الكلية  املشرتكة
سخنني/805
سخنني مركز املدينة
سخنني البلدية
سخنني ناجي العيل
كلية سخنني/ مكتب الرتخيص
سخنني مخرج الرشقي
عرابة أ/ مدخل
بركة
مدرسة البطوف
مفرق حيلزون/ شارع 805
عرابة هـ/ مخرج
دير حنا أ/ مدخل
دير حنا ب/ املدرسة االبتدائية
الحي الغريب
دير حنا د/ مركز
دير حنا و/ الشارع الرئييس  

 مفرق دير حنا
دير حنا/ مركز

دير حنا/ مركز طبي
دير حنا/ مخرج

 عرابة أ/ مدخل   
 مفرق حيلزون/ شارع 805   

 املروش    
 بركة

عرابة هـ/ مخرج
كلية سخنني/مكتب الرتخيص   

 سخنني بلدية
سخنني مركز املدينة

سخنني الشهداء
الجليل ط   

 الجليل ي/ يارس عرفات   
 سخنني مخرج غريب   

 مفرق منطقة صناعية ترديون
مفرق يوڤـاليم   

 مفرق مسجاڤ   
 مفرق عتسمون

مفرق ياعد   
 مفرق شعب   

 مفرق يابور   
 مفرق يسعور
مفرق أحيهود

تفرع أحيهود   
 مفرق ياسيف   

 تفرع جديد مكر   
 أبراهم بن شوشان/يوسف چـرشون

أبراهم بن شوشان/ بن يهودا   
 هعليا/ يهودا الكلعي   

 يهودا بورال/ كدويش كاهري
أريه دوشنسيك/ يهودا بورال

أريه دوشنسيك/ حاييم بارليـڤ   
 محطة قطار عكا

بن عامي/ داڤـيد رميز رجال اإلطفاء   
محطة مركزية عكا/ شارع هأربعا
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زيادة 
الوترية

جدول املواعيد من املحطة 
املركزية عكا / ديريخ هأربعا

 جدول املواعيد 
من مفرق دير حنا

ساعات بدء العمل
06:00 األحد - الخميس 
07:00 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
23:30 األحد - الخميس 
15:00 الجمعة 

ساعات بدء العمل
05:00 األحد - الخميس 
08:30 الجمعة 

ساعات انتهاء العمل
23:00 األحد - الخميس 
15:30 الجمعة 



347

ترديون - تل حاي177
إضافة بوترية 3 سفرات يف اليوم لكلية تل حاي من الساعة 07:00 وحتى 19:30

من حرفيش إىل كرميئيل
تّم تقديم ساعات بدء العمل من الساعة 7:45 حتى 07:30 أيام األحد حتى الجمعة

املواعيديف جدول تغيريات 

املواعيديف جدول تغيريات 

جدول مواعيد من مفرق تل حايجدول مواعيد من ترديون / التأمني الوطني
األحد - الخميساألحد - الخميس

07:00
08:30
15:00

10:00
11:30
16:45
19:30

خصوًصا للطالب يف الفصل التعليمي الصيفي

108 X

127 X 125 X

89 X

112 X129 X 126 X

303X

قطار أحيهود إىل شعب، يبور ويسعور. يُبّدل بخط 109 من شعب، عن طريق مفرق يابور ويسعور حتّى 
محطة قطار عكا.  

البديل بواسطة خطوط 65 و 66 أ من نحف طريق محطة قطار كرمئيل  - دير األسد. 

خطوط 
ملغية







لمعلومات مفّصلة اتصلوا بمركز “كول كاڤ” 8787*
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ستدخل التغييرات حيّز التنفيذ ابتداًء من يوم الجمعة 22.7.22

ملعلومات إضافية


