نفتتح السنة الدراسية
مع المواصالت العامة!
פותחים שנה אקדמית בתחבורה הציבורית!
الطالب،
أعزائي
ّ

تواصل وزارة المواصالت والسلطة الوطنية للمواصالت العامة ،بتطوير طريقكم إلى التعليم .في إطار البرنامج لتطوير
خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية ،أُضيفت خطوط جديدةُ ،و ِّس عت المسارات ،وتحسنت وتيرة الخطوط التي
تربط مؤسسات التعليم العالي ال رائدة بالبلدات العربية – للوصول السريع والسهل للتعليم.
סטודנטים יקרים,
משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית ממשיכים לשפר עבורכם את הדרך ללימודים .במסגרת
התכנית לשיפור שירותי התחבורה הציבורית ביישובים הערביים ,נוספו קווים חדשים ,הורחבו המסלולים ושופרו
התדירויות של קווים המחברים בין מוסדות מובילים להשכלה גבוהה ליישובים הערביים
– להגעה מהירה ונוחה ללימודים!

الطرق الجديدة إلى ّ
كل ّية تل حاي

הדרכים החדשות למכללת תל חי

تغيير المسار في خطوط قائمة وتحسين الوتيرة
שינוי מסלול בקווים קיימים ושיפור תדירות

ين
الوت�ة ف ي� أيار 2017
تغي� مسار الخط
وتحس� ي
كريات شمونا  -الغجر  -تم ي
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קרית שמונה  -ע׳ג׳ר  -מסלול הקו השתנה ותדירותו שופרה במאי 2017
من المحطة المركزية كريات شمونا/أرصفة إ� الغجر /مدخل
מתחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים לע'ג'ר/כניסה

תחנות במסלול  /محطات المسار

المدينة  /ישוב

كريات شمونا

תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים

קרית שמונה

| تل
َ
حاي/هيردين • • مفرق سيؤون |

תל חי/שי עגנון | تل حاي/شاي َعچنون
תל חי/רש"י | تل حاي/راشي
מכללת-תל-חי | ُ�ل ّّية تل-حاي
צומת תל חי | مفرق تل حاي
מכללת תל חי מערב | ُ�ل ّّية تل حاي غرب
تفرع تل حاي
מסעף תל חי | ّ
מכללת תל חי קמפוס מזרחי | ُ�ل ّّية تل حاي

צומת המצודות
מסעף איזור תעשיה
מנחת קריית שמונה/למזרח

الجولن
גולן

الجليل أ
العلی

تفرع سنير |
• •
ّ
•
•
تفرع ْشآر ِيشوڤ | מסעף שאר יישוב
ّ
•
•
تفرع دفنا | מסעף דפנה
ّ
•
• مدرسة هار ڤچاي | בית ספר הר וגיא
•
• حورشت تال | חורשת-טל
•
• مفرق َهچوشريم | צומת הגושרים
•
מסעף שניר

הגליל העליון

شْ آر ِيشوڤ
שאר ישוב

دفنا
דפנה

الجليل أ
العلی
הגליל העליון

מסעף כפר יובל/למזרח

تفرع کفار يوڤال/للشرق •
| ّ

מסעף בית הלל/למזרח

تفرع بيت هيلل/للشرق •
| ّ

تفرع تل حاي |
ّ

מסעף תל חי

هَ چوشريم

צומת הגושרים

הגושרים

الجليل أ
العلی

חורשת-טל
מסעף הגושרים/כביש 99

دفنا

الجليل أ
العلی

| حورشت تال •

| مدرسة هار ڤچاي •

מסעף דפנה

הגליל העליון

شْ آر ِيشوڤ

מסעף שאר יישוב

שאר ישוב

الجليل أ
العلی

הגליל העליון
ע'ג'ר

מכללת תל חי מערב

צומת תל חי

מכללת-תל-חי

مفرق َه ِمتسودوت/تل حاي |
حاي/هچلعاد |
• تل
ِ

צומת המצודות/תל חי

תל חי/הגלעד

• مرکز تجاري/تل حاي |

سلينچر /شرطة |
| تفرع تل دان • •
ِ
ّ

מסעף שניר
ע'ג'ר/כניסה

تفرع دفنا •
| ّ

تفرع ْشآر ِيشوڤ •
| ّ

מסעף תל דן

الغجر

ُ�ل ّّية تل-حاي |

تفرع َهچوشريم/شارع • 99
| ّ

בית ספר הר וגיא

דפנה

مفرق تل حاي |

קרית שמונה

צומת המצודות/תל חי

ُ�ل ّّية تل حاي |

| مفرق َهچوشريم •

كريات شمونا

מנחת קריית שמונה/למערב

מכללת תל חי קמפוס מזרחי

تفرع معيان-بَروخ/للشرق •
| ّ

בית הלל

מסעף בית הלל/למערב

تفرع منطقة صناعية • • ِمنحات ِکريات شمونا /للغرب |
| ّ

ُ�ل ّّية تل حاي غرب |

بيت هيلل

מסעף מעיין ברוך/למערב

| ِمنحات ِکريات شمونا/للشرق • • مفرق َه ِمتسودوت/تل حاي |

מסעף מעין-ברוך/למזרח

הגליל העליון

ע'ג'ר

צומת שיאון

تفرع بيت هيلل /للغرب |
| مفرق َهمتسودوت • •
ّ
ِ

المدينة  /ישוב

الغجر

ע'ג'ר/כניסה

تفرع معيان بَروخ /للغرب |
•
ّ
| مفرق َه ِمتسودوت/تل حاي •

צומת המצודות/תל חי

בית הלל

מע'ג'ר/כניסה לתחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה
محطات المسار  /תחנות במסלול

| محطة مرکزية کريات شمونا/أرصفة • • الغجر /المدخل |
תל חי/הירדן

بيت هيلل
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فف
من الغجر /دخول إ� المحطة المركزية كريات
شمونا/ت�يل

מרכז מסחרי/תל חי

סלינגר/משטרה

| تفرع سنير • • هرتسل/شيشات َهيميم |
ّ

הרצל/ששת הימים

| الغجر /المدخل • • محطة مرکزية کريات شمونا/تنزيل |

תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה

في الساعات 18:00 ،14:05 ،12:10 :يتوقف الخط في المحطات المحددة ويصل إلى �ل ّّية تل حاي

في الساعات 13:30 ،9:45 ،8:00 :يتوقف الخط في المحطات المحددة ويصل إلى �ل ّّية تل حاي

בשעות 18:00 ,14:05 ,12:10 :הקו עוצר בתחנות המסומנות ומגיע למכללת תל חי

בשעות 13:30 ,09:45 ,08:00 :הקו עוצר בתחנות המסומנות ומגיע למכללת תל חי
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�
ا�حد  -الخميس

الجمعة

السبت

المحطة المركزية كريات شمونا/أرصفة

,*14:05 ,*12:10 ,10:55 ,09:00 ,07:00
21:15 ,19:45 ,*18:00 ,16:35 ,15:30

,11:20 ,09:45 ,08:15 ,07:00
16:30 ,15:30 ,13:30

21:00

الغجر /دخول

,11:30 ,*09:45 ,*08:00 ,06:30 ,05:30
19:00 ,17:15 ,16:00 ,15:00 ,*13:30

,09:00 ,07:30 ,06:30 ,05:30
14:30 ,12:30 ,10:30

20:45

وتيرة الخط
תדירות הקו

תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים
ע'ג'ר/כניסה

א׳-ה׳

ו׳

ש׳

* ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺨﻂ إﱃ ﻛﻠّ ّﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي
* בשעות אלה הקו נכנס למכללת תל חי

تحسين الوتيرة في الخطوط القائمة
שיפור תדירות בקווים קיימים

175
176

ين
العفولة  -تل حاي  -طريق ي ن
وت�ة الخط ف ي� تموز 2017
ن� ،الناعورة ،البعينة نجيدات  -تم
تحس� ي

עפולה  -תל חי  -דרך היישובים ניין ,נעורה ,בועיינה נוג'ידאת  -תדירות הקו שופרה ביולי 2017

عكا  -كلية تل حاي  -طريق الجديدة المكر ،كفر ياسيف ،مجد الكروم ،دير أ
السد ،البعينة ،نحف،
ين
وت�ة الخط ف ي� تموز 2017
ساجور والرامة  -تم
تحس� ي
עכו  -מכללת תל חי  -דרך היישובים ג'דיידה מכ ,ר כפר יאסיף ,מג'ד אל כרום ,דיר אל אסד ,בעיינה ,נחף ,סאג'ור וראמה  -תדירות הקו שופרה ביולי 2017

ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ  /למידע נוסף :

مركز كل كاڤ  /מוקד כל קו bus.gov.il | *8787 -
www.trans-reform.orf.il | alhakav.mot.gov.il

ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
מובילים קידמה בתחבורה הציבורית

