
إعالن عن تنفيذ أعمال بغية تشكيل ملتقى 
سكك حديدية عند مفترق شارعي الحاخام 

تسفي يهودا / جادة هرتسل

مواطنات ومواطنو المدينة األعزاء،
كجزء من إنشاء شبكة القطار الخفيف ) J-Net (، اعتباًرا من 

يوم األربعاء، الموافق 22.6.2022، ستبدأ أعمال المرحلة الثانية 
لتشكيل ملتقى السكك الحديدية للمسارين األحمر واألخضر عند 

مفترق الحاخام تسفي يهودا وجادة هرتسل.

أعمال المرحلة الثانية بين التواريخ 
الموافقة:22.6.2022 - 22.8.2022

مشروع وضع سكك شبكة الـ J-Net الحديدية

مركز االتصال 106 في خدمتكم
www.jerusalem.muni.il

بسبب هذه األعمال ستتعطل حركة القطار الخفيف لمدة 

حوالي شهرين عند المقطع الممتد من المحطة المركزية إلى 

هار هرتسل.



نواصل األعمال في مفترق الحاخام تسفي يهودا / جادة هرتسل لتشكيل ملتقى بين 
المسار األحمر والمسار األخضر لشبكة الـ JNET ، عند مفترق الحاخام تسفي يهودا / جادة 

هرتسل وربط تحويلة القطار الخفيف بالمنطقة الصناعية جفعات شاؤول

يهودا 	  تسفي  الحاخام  مفترق  في  الحديدية  الخفيف  القطار  سكة  لتشمل  األعمال  منطقة  ستتوسع 
ومحطة كرية موشيه

في إطار األعمال سيتم نقل أرصفة محطة كريت موشيه بحوالي 20 متًرا نحو الجنوب	 
سيتم تقديم استجابة بديلة للمسافرين من خالل خطوط الحافالت 20، 21، 23، 24، 27، 29، التي سيتم 	 

تمديد مسارها حتى المحطة المركزية
سيتم توسيم مسارات المواصالت العامة المؤقتة خالل الفترة المذكورة أعاله:	 

في جادة هرتسل باتجاه الجنوب، عند المقطع الذي يمتد من شارع كرية موشيه إلى شارع فولفسون	 
جادة 	  إلى  بايت  شموئيل  شارع  من  يمتد  الذي  المقطع  عند  الشمال،  باتجاه  هرتسل  جادة  في 

رابين يتسحاك 
شارع 	  إلى  فربشتاين  شارع  من  يمتد  الذي  المقطع  عند  الجنوب،  باتجاه  شالوم  إيش  شارع  في 

هآرزيم )إضافة مسار(
 	 14:00 الساعة  الجمعة، حتى  أيام  الساعة وفي  الخميس، على مدار  األحد حتى  أيام  األعمال في  ستتم 

ظهًرا
سيتاح مرور المشاة في كافة مراحل األعمال	 
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لالشتراك في القائمة البريدية، توجهات الجمهور والعالقات المجتمعية
jerusalem@bncr.co.il :الهاتف: 1599-221-072 | البريد اإللكتروني



نلفت انتباهكم! بين التواريخ الموافقة 22.8.22-22.6.22 ستعمل شركة كفير - القطار الخفيف 
ستغلق  بالتالي  المركزية.  المحطة  إلى  هآفير  حيل  محطة  من  الجزئية:  الخدمة  نطاق  على 

المحطات التالية: هاحالوتس، وساحة دينيه، ويفي نوف وهار هرتسل.

الخفيف،  القطار  بديلة عن  العامة، سيتم تشغيل منظومة حافالت  المواصالت  ركاب  لخدمة 
بين المحطة المركزية وهار هرتسل. سيتم تقديم الخدمة البديلة من خالل الخطوط 20، 21، 23، 

24، 27، 29، التي سيتم تمديد مسارها حتى المحطة المركزية

تغييرات في مجمع محطة هار هرتسل
ستظل خطوط الحافالت التوقف داخل مجمع محطة القطار الخفيف 

نلفت انتباهكم إلى التغييرات على أماكن توقف الخطوط!	 
ُيستخدم 	  الذي  الغربي،  الرضيف  29 ستتوقف عند   ،27  ،24  ،20 الخطوط   - المركزية  المحطة  باتجاه 

روتينًيا لحمل الركاب باتجاه األحياء
باتجاه هداسا واألحياء الواقعة جنوب غرب المدينة - ستحمل الخطوط الركاب عند الرصيف الشرقي، 	 

الذي ُيستخدم روتينًيا لإلنزال فقط

خدمة الحافالت البديلة باتجاه المحطة المركزية
ستسير الخطوط عن طريق جادة هرتسل على أن تتوقف عند المحطات المجاورة لمحطات القطار 	 

الخفيف المعطلة
في المحطة المركزية ستنزل الخطوط الركاب عند شارع يافو، على مقربة من محطة القطار الخفيف	 
وستتوقف الخطوط كذلك على مقربة من محطة شعاري تسيدك/ يافو	 

خدمة الحافالت البديلة باتجاه هار هرتسل
ستسير الخطوط عن طريق جادة شازار، وجادة هرتسل، وشارع إيش شالوم، وشارع يفي نوف ثم إياًبا 

باتجاه جادة هرتسل.
السوق - محطة شعاري تسيدك/ يافو: حمل الركاب متاح على متن كافة الخطوط باستثناء الخط 2	 
استمراًرا 	  األمة  مباني  مقابل  شازار  جادة  عند  جديدة  محطة  األمة:  مباني   - المركزية  المحطة 

القائمة للمحطات 
هرتسل 	  جادة  في  مؤقتة  باصات  محطة  وعند  األوتار  جسر  عند  التوقف   - موشيه  كرية  محطة 

الفنادق مقابل 
محطة هاحالوتس - التوقف عند محطة إيش شالوم/ فربشتاين على بجوار دوار عافت	 
أن 	  على  دينيه.  ساحة  إلى  هكيرم  بيت  شارع  طريق  عن   23 الخط  سيسير   - دينيه  ساحة  محطة 

يتوقف الخط عند المحطات المؤقتة عند مطلع شارع بيت هكيرم بجوار محطة هاحالوتس وعند 
القائمة المحطة  دينيه بجوار  ساحة 

عند 	  كيرم  عين  هداسا  باتجاه  و27  شاريت  رمات  باتجاه   21 الخطان  سيتوقف  نوف:  يفي  محطة 
المحطة المجاورة ليد سارا

29 باتجاه األحياء الواقعة جنوب غرب المدينة عند محطة مؤقتة 	   ،24  ،23  ،20 ستتوقف الخطوط 
في شارع يفي نوف زاوية مغاديم

خدمة الحافالت البديلة للقطار الخفيف 
بين هار هرتسل والمحطة المركزية

للمزيد من المعلومات حول الموصالت العامة يمكن االتصال بمركز الخدمة 
الهاتفي "كول كاف" على رقم 8787 *



خارطة خدمة الحافالت البديلة


