 22.1עה ה!
 2סי גנל מ ת נ הה
הח קו נת
 3ד תח
 2דל
ע

טוענים לפני שעולים

שימו לב ,לא ניתן להטעין את כרטיס ה'רב קו׳ אצל נהג האוטובוס.
יש להטעין את כרטיס ה'רב קו' מראש לפני העליה לאוטובוס.

ברוכים הבאים לירושלים!

מגוון דרכים לטעינת כרטיס ה'רב-קו׳ ,לפני העלייה לאוטובוס:

ěčĘ - ěĎđĘĝ + đĎđĘ

מסלולי תחבורה ציבורית לאתרים בעיר

בעמדות אוטומטיות
לטעינה עצמית הפזורות בעיר
ובתחנות הרכבת הקלה
בכרטיס אשראי ובמזומן

בכרטיס אשראי

במרכזי שירות "על הקו"
בתחנה המרכזית וברחבי העיר

בכרטיס אשראי ובמזומן

שירות הנפקה וטעינה של רב-קו*
בכרטיס אשראי ובמזומן

מהטלפון הנייד
באפליקציית רב-קו אונליין
במכשירים תומכי NFC

צוות הסברה JTMT

במכשירי הכספונט
ברחבי העיר  -ללא עמלה

בבתי עסק
נבחרים ברחבי העיר

במחשב הביתי
עם קורא
כרטיסים ייעודי
בכרטיס אשראי

בכרטיס אשראי

* תושבים ותיקים בלבד ,יוכלו לרכוש כרטיס נסיעה בודדת מנייר ולהטעין את כרטיס ה'רב קו'
בחוזה חופשי יומי ,אצל נהג האוטובוס .לציבור הרחב תתאפשר רכישת כרטיס 'רב קו' אנונימי
טעון בנסיעה בודדת אצל הנהג ,בסכום של  10.90ש"ח.
למידע נוסף אודות תעריפים וכרטוס בקרו באתרtrans-reform.org.il :

תגידו לאן ,אנחנו נסביר לכם איך!
לנוסעים
ברכבת הקלה
שימו לב!

מבקרים יקרים ,הגעתם לירושלים עם קו הרכבת המהיר?
לנוחותכם מידע אודות מיקום התחנות ומסלולי הנסיעה
המומלצים ליעדים המבוקשים בעיר

•חובה לתקף כל כרטיס מיד עם הכניסה לקרון הרכבת ,גם בעת מעברים בין
אמצעי התחבורה השונים.
•ברציפי הרכבת הקלה ניתן להטעין את כרטיס ה'רב-קו' בכל חוזי הנסיעה
ולרכוש כרטיס נסיעה מנייר לנסיעה בודדת ברכבת ללא מעבר.
•ברכבת הקלה לא ניתן לשלם על נוסעים נוספים באמצעות כרטיס ה'רב-קו'.

למידע נוסף citypass.co.il | *3686 :

רשת
תחבורה
ירושלים

לכל הקווים ,היעדים ולוחות הזמנים:

במוקד כל-קו  *8787בעמדות המודיעין
באתריםbus.gov.il | rail.co.il :

לפניך ,הדרך להגיע ליעדים מרכזיים בירושלים

מבקרים יקרים! מערך התחבורה הציבורית המתקדם
של ירושלים לוקח אתכם ליעדים המבוקשים ביותר בעיר
בנוחות ויעילות.

שוק מחנה
יהודה

תחנת
מחנה
יהודה

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר

כיכר ציון
מדרחוב בן יהודה
נחלת שבעה
עיריית ירושלים
ממילא
שער יפו
העיר העתיקה

תחנת
יפו
מרכז

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר

תחנת
העירייה

1

הכותל
המערבי
הרובע
היהודי

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר

תחנת
הר הרצל
תחנת
יפה נוף

תחנה A2

39 28 5

או

שערי צדק

תחנה

75 74 67 54 6

גבעת שאול

67 54

הר חוצבים

B4

הר הצופים

תחנת
גבעת
התחמושת

תחנה

B2

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האוויר

קמפוס
א .ספרא
בגבעת רם
תחנת
יפו
מרכז

תחנת
יפה נוף

6

33

31

או

תחנת
יפו
מרכז

תחנה

34 77 18
עמק רפאים

18

B1

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האוויר

71 34 18 7
78 77 75 74 72

תחנת
יפו
מרכז

או
B1

גן החיות
התנכ״י
מלחה
אצטדיון טדי
ארנה

או

75 74 18

78

תחנה D3

תחנת
יפו
מרכז

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר

6

או

31

התחנה הראשונה
הסינמטק
גן הפעמון
תיאטרון החאן

טיילת ארמון
הנציב

13

תיאטרון
ירושלים
סינמה סיטי

מוסדות לאומיים ,אתרים ומוזיאונים
תחנה A2

14 66 68

14

תחנת רקל״ה
לכיוון הר הרצל

תחנה B2

68

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר
תחנה A2

הדסה
עין כרם

27

או
תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר

B2

תחנה A1

תחנה

בתי חולים וקמפוסים אוניברסיטאיים

תחנה B4

אוטובוס

תחנה

15

אזור התעשייה
תלפיות

מסחר/תרבות/פנאי

תחנת רקל״ה
לכיוון חיל האויר

תחנת רקל״ה
לכיוון הר הרצל

רכבת קלה

אזורי תעסוקה

הליכה

מרכז העיר והעיר העתיקה

תחנת רקל״ה
לכיוון הר הרצל

תחנת אוטובוס

תחנה

* מוצגות חלופות נסיעה עיקריות בלבד.

תחנה B3

מקרא

יש רכבת לירושלים!

66

או

תחנת רקל״ה
לכיוון הר הרצל

ביקור חולים

תחנת רקל״ה
לכיוון הר הרצל

משגב לדך

רציף רקל״ה
לכיוון חיל האויר

14
תחנת
הר הרצל

תחנת
הר הרצל

תחנת גבעת
התחמושת

קרית ממשלה
הכנסת
מוזיאון ישראל
הר הרצל
יד ושם
קרית הממשלה (מזרח)
גבעת התחמושת

פו
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ח
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ارع
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ش

A4

מרכז ׳על הקו׳
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ר
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vd
.و
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תחנת
רכבת
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au

قطاراتإسرائيل
Israel Railways

C1

קיוסק

E1
קיוסק
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B4

B3
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ر
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i Is سا
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el شارع
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.

התחנה המרכזית

קיוסק

ل

A1

אל
שר
רי י
ש

 רכבת יצחק נבון/ מפת מתחם תחנה מרכזית

2019 עדכני לדצמבר

C2 C3

הקו/חפשו את היעד1 .
המתאים לכם
מצאו את מיקום2 .
התחנה על גבי המפה
על פי צבע ואות

שדרות שז״ר
Shazar Blvd. جادة شازار

D3

תחנת אוטובוס
תחנה מרכזית

شي
Ha هشي
Na
ssi اسي
ن
Ha
Shi جادةه
shi
Blv
d.

הש
שיא
הנ

D1 D2

תחנת רכבת קלה

ישי

תחנת רכבת ישראל
מונית
הורד וסע

בנייני
האומה

F1

مبانياألمة
Jerusalem International
Convention Center

Stop E1 תחנה

178 177 176 175 174 127
אדומים
מעלה
Maaleh Adumim
אדומים
 כפר215
Kfar Adumim
יריחוMitzpe
מצפה
216
Yeriho

F2
Stop D1 תחנה
) סנהדריה.( ד
) סנהדריה, בר אילן. צ.( ד

 חומת שמואל4
Homat Shmuel (Afternoon only)

) גבעת מרדכי.( ד

 קניון מלחה6

Malha Mall Via Givat Mordechay

 קניון מלחה14
Malha Mall Via Govement Complex, Givat Ram, Katamon

) קטמון, גבעת רם, קריית הממשלה.( ד

) קניון מלחה, שד' מנחם בגין.( ד

ממילא
 קו לילה104
Night Line Mamila

יריחוMitzpe
מצפה
216
Yeriho

)(אחה"צ בלבד

 רמת בית הכרם50
Ramat Beit Hakerem Via Kiryat Moshe

לילהAlighting
לקוויfor Night
הורדה
107 106 102
Lines
Stop F2 תחנה

296 294 293 292 291 290
עיליתBeitar
ביתרIllit
הדסהMataצורVia Tzur
. ד,מטע
194 184
Hadassah
הדסהNesצור
. ד, נס הרים192
Harim Via Tzur Hadassah
בנימיןNightלילה
קווי
Line Binyamin 270 269 298

267 265 264 262 260
 הר חברון/ ארבעNight
קרית
/ קווי לילה גוש עציון
Line Gush Etzion/Kiryat Arba/ Har Hevron

 מסוף נווה יעקב25

 נווה יעקב45 א25
Neve Ya’akov (Kaminitz)ViaCity Center

) מרכז העיר. ד- (קמיניץ

 תלפיות מזרח78
Talpiyot East Via City Center
מהיר

)(דיפלומט

האמריקאית
א השגרירות78
The American Embassy (Diplomat)
מהיר

 תלפיות.ת. א15

Talpiyot Ind. Zone Via Rasko

) קניון מלחה, שד' מנחם בגין.( ד

 גילה31

Gilo Via Menachem Begin, Malha Mall

) רחביה, מרכז העיר.( ד

 גילה32

Gilo Via City Center, Rehavia

) עמק רפאים, מרכז העיר.( ד

 אדרNight
לילה הר
 קו387
Line Har Adar

 קו לילה חומת שמואל107
Night Line Homat Shmuel Via City Center

Stop B3 תחנה

המערבי
 הכותל1
Western Wall Via Geula

 גבעת מרדכי9
Givat Mordechai Via Romema, Kiryat Belz, Givat Ram

) רם. ג, רחביה, ככר השבת, רוממה, בעלז. ק.( ד
)(בוקר בלבד

 עטרות.ת. א41

)(בוקר בלבד

 פיקוד מרכז70

Atarot Ind. Zone (morning only)

רחל
 קבר163
Rachels Tomb
Stop B4 תחנה

 רמת שרת39

Ramat Sharet via Bait VeGan

חוצבים
 הר54
Har Hotzvim

369 367 366 365 364 363 362 361
עציוןGushגוש
קווי
Etzion Lines

) מרכז העיר.( ד

א פסגת זאב מזרח66 66

Pisgat Zeev East Via City Center

עירוניים ופרווריים
הורדה לקווים
Alighting for Urban and Suburban Lines

 רמת שלמ ה67
Ramat Shlomo Via Bar Ilan St

) רח' בר אילן.( ד

) הצרפתית. ג, המבתר. ג, בר אילן.( ד

 הר הצופים68

Mount Scopus Via Bar Ilan St., Givat Hamivtar, French Hill

קווי לילה

) גבעת שאול.( ד
) קריית משה.( ד

מספר קווי אוטובוס

מהיר

 מסוף הר נוף75

Har Nof T
 eraminal Via Givat Shaul

מהיר

 רמת בית הכרם50

Beit Hakerem Loop Via Kiryat moshe

Har Hamenuchot Via Givat Shaul

Stop A2 תחנה
) שמואל הנביא, סורוצקין.( ד

 הכותל המערבי3

Western Wall Via Sorozkin St., Shmuel Hanavi

)קטמון,גבעתרם,מוזיאונים,ממשלה.ק.(ד

 קניון מלחה14

Malha Mall Via Government Complex, Museums, Givat Ram, Katamon

רמות
32 31
Ramot
ספרא בגבעת רם
. י. קמפוס א66
Edmond J. Safra Campus
ספרא בגבעת רם
. י. קמפוס א68
High Tech Village Via Givat Ram
Stop A3 תחנה

Central Command Base (Morning Only)

Stop C3 תחנה
) בית וגן.( ד

 הר נוף74

Har Nof Via Kiryat Moshe

נוףHarהרNofמסוף
67
Terminal

) מרכז העיר.( ד

בינעירוניים
קווים
InterCity Lines

)ת גבעת שאול. א, קרית משה.(ד

) רח׳ בית הדפוס, גבעת שאול.( ד

משואה
 קו לילה גבעת106
Night Line Givat Mesua Via City Center

מודיעין
114 113
Modi'in

נוףHarהרNofמסוף
א78 6
terminal

 קו לילה גילה102

) מרכז העיר.( ד

איילון
 נוף109
Nof Ayalon

) גבעת שאול.ת. א.( ד

 הר המנוחות54

שמשNightבית
 קו לילה115
Line Beit Shemesh

) גאולה.( ד

Stop A1 תחנה

) גבעת שאול.( ד

Night Line - Gilo Via City Center, Emek Refaim

 קו לילה תל אביב480

קיוסק

א משרד החוץ32

)(בוקר בלבד

Ministry of Foreign Affairs (morning only)

Stop C2 תחנה

מהיר

) מרכז העיר.( ד

) רסקו.( ד

Night Line Tel Aviv Reading Terminal

 חומת שמואל4
Homat Shmuel (Afternoon only)

Neve Ya’akov Terminal Via City Center

Malha Mall Via Givat Mordechay

מבשרת ציון
 קו לילה104
Night Line Mevaseret Zion

)(סוף רידינג

)(אחה"צ בלבד

 קניון מלחה6

) גבעת מרדכי.( ד

רמותNightלילה
 קו108
Line Ramot

Stop D3 תחנה

) מרכז העיר.( ד

Stop B2 תחנה

גבעת זאב
 קו לילה105
Night Line Giva’at Zeev

Stop D2 תחנה

 גילה31

) קריית משה.( ד

) בית הכרם.( ד

בינעירונייםAlighting
לקווים
הורדה
for Inter-city Lines

אדומים
 כפר215
Kfar Adumim

קו׳-עמדות טעינה ׳רב

הי

195 189 188 186 185 183
)מטה יהודה (פרוזדור ירושלים
Mate Yehuda, The Jerusalem Corridor

 קווי לילה תלפיות108 105

178 177 176 175 174 127
אדומים
מעלה
Maaleh Adumim

מעבר תת קרקעי

158 157 156 155 154 151
ציוןMevaseret
מבשרת
Zion

Night Line Talpiyot Via City Center

Gilo Via Menachem Begin, Malha Mall

א משרד החוץ32
Ministry of Foreign Affairs (morning only)

א הר חוצבים39

137 135 134 133 132 131 130
זאבGiva'at
גבעת
Zeev

Stop F1 תחנה
)(אחה"צ בלבד

 הר חוצבים39

Har Hotzvim via Bar Ilan Junc, Sanhedria

) מרכז העיר.( ד

ikha
l Ha طريق
Mish
pat
Rd.

Stop C1 תחנה

Har Hotzvim via Sanhedria

זאבGiva'at
גבעת
137 135 134 133
Zeev
מודיעין
117 116 110
Modi'in

שפט
המ ضاء
ر الق
כל
He
دا

לכל הקווים
הורדה בלבד
Alighting Only For All Lines
Stop A4 תחנה

התעופה בן גוריון
 נמל485
Ben Guryon Airport
Stop B1 תחנה
)ת תלפיות. א, מרכז העיר.(ד

 חומת שמואל75 74

Homat Shmuel Via City Center, Talpiyot (Hebron Rd.)

) גוננים, עמק רפאים,(מרכז העיר

מהיר

מהיר

 רכבת מלחה. ת18

Malha Railway sta. Via City Center, Emek Refaim, Gonenim

פרווריים
הורדה לקווים
Alighting for Suburban Lines

רציף ומספר תחנה

