
20.9 < פותחים את תחנות כרמיאל ואחיהוד!



תושבים יקרים, 
ב-20.9.2017 נפתחות תחנות הרכבת בכרמיאל ובאחיהוד, מהן ניתן יהיה להגיע ישירות, בקלות 

ובנוחות לחיפה )35 דקות( ולתל אביב )שעה ו-35 דקות(.
אנו מזמינים אתכם לנסוע איתנו לעבודה, ללימודים, למשפחה או לטיול.

לרגל פתיחת התחנות החדשות, מעניק לכם משרד התחבורה הטבות במחירי הנסיעה,
כדי שתוכלו ליהנות מנסיעה מהירה, נוחה ופשוט... ליהנות מהדרך!

כמה דברים שחשוב לנו שתדעו: 
תוכלו לתכנן את מסלול הנסיעה שלכם באופן קל, נח ומהיר באתר האינטרנט שלנו  •

www.rail.co.il או להוריד את אפליקציית "רכבת ישראל".  
באתר ובאפליקציה תוכלו להתעדכן, לקבל מידע על שירותי תחבורה משלימה לתחנות,   •

לחשב תעריפי נסיעה, להכיר מסלולי טיול עם הרכבת ועוד...  
חשוב שתגיעו לתחנה כ-10 דקות לפני מועד הגעת הרכבת.  •

שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בכל שאלה באתר, בפייסבוק או בטלפון 5770*/ 08-6831222.  •

אם אתם נוסעים מתחנת כרמיאל, תוכלו ליהנות מהטבה שתחולק ל- 2  שלבים: 
20.9.2017-19.12.2017 - 3 חודשי נסיעה חינם ברכבת לכל הארץ, לרוכשים כרטיסי נסיעה . 1

 בתחנת כרמיאל בלבד. ההטבה תקפה ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך ושוב
על גבי כרטיס רב קו אישי בלבד.

 על אף האמור לעיל, בין התאריכים 20.9.2017-13.10.2017 ניתן יהיה להנפיק בקופות
תחנת כרמיאל כרטיסי נייר לנסיעה בודדת בלבד, אשר יעמדו בתוקף עד ל-13.10.17.  

 20.12.2017-19.12.2019 - 50% הנחה ברכבת לכל הארץ, לרוכשים כרטיסי נסיעה. 2
 בתחנת כרמיאל בלבד. ההטבה תקפה ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך ושוב

על גבי כרטיס רב קו אישי בלבד.

אם אתם נוסעים מתחנת אחיהוד, תוכלו ליהנות מהטבה שתחולק ל- 2 שלבים, 
באם אתם בעלי פרופיל  "זכאי אחיהוד"*:

20.09.2017-19.12.2017 - 3 חודשי נסיעה חינם ברכבת לכל הארץ, לרוכשים כרטיסי נסיעה . 1
בתחנת אחיהוד בלבד. ההטבה תקפה ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך ושוב על 

גבי כרטיס רב קו אישי בלבד.
 על אף האמור לעיל, בין התאריכים 20.9.2017-13.10.2017 ניתן יהיה להנפיק בקופות

תחנת אחיהוד כרטיסי נייר לנסיעה בודדת בלבד, אשר יעמדו בתוקף עד ל-13.10.17.  
 20.12.2017-19.12.2019 - 50% הנחה ברכבת לכל הארץ, לרוכשים כרטיסי נסיעה. 2

 בתחנת אחיהוד בלבד. ההטבה תקפה ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך ושוב
על גבי כרטיס רב קו אישי בלבד.



*מי מוגדר כ"זכאי אחיהוד"?
סטודנטים במוסד לימודים להשכלה גבוהה שבתחום אזור הזכאות.  .1

המתגוררים ביישובי מטה אשר: אדמית, אשרת, אחיהוד, אילון, אפק, בוסתן הגליל, בית      .2
העמק, בן עמי, בצת, געתון, גשר הזיו, חניתה, יחיעם, יסעור, כברי, כליל, כפר מסריק, לוחמי     
הגטאות, לימן, מצובה, נס עמים, נתיב השיירה, סער, עברון, עין המפרץ, עמקה, ערב אל     

ערמשה, ראש הנקרה, רגבה, שבי ציון, שמרת, שייח דנון.  

המתגוררים ביישובי משגב: אבטליון, אשחר, גילון, דמיידה, הר חלוץ, הררית, חוסניה, חרשים,     .3
טל-אל, יובלים, יודפת, יחד, יעד, כמאנה, כמון, לבון, מורן, מורשת, מכמנים, מנוף, מעלה צביה,    
מצפה אביב, סלאמה, עצמון-שגב, ערב אל נעים, פלך, צורית, קורנית, קיבוץ אשבל, קיבוץ     

כישור, קיבוץ לוטם, ראס אל-עין, רקפת, שורשים, שכניה, תובל.  

המתגוררים בישובים הבאים: אבו סנאן, אזור תעשיה נעמן, אתגר, ג'דידה מכר, ג'וליס,      .4
חוג'ייראת, טמרה, יבור, ירכא, כאבול, כאוכב אבו אל היגא, כפר יאסיף, מג'ד אל כרום,     

מרכז אזורי משגב, שעב, תעשיון בר לב, תרדיון.  

שימו לב!
הנוסעים מתחנות אחרות אל תחנות כרמיאל או אחיהוד ישלמו את מחירי הנסיעה המלאים.

כיצד מנפיקים כרטיס רב קו?
 היכנסו לאתר הרכבת www.rail.co.il, הזמינו כרטיס בקלות ובנוחות וקבלו אותו. 1

בקופת התחנה, עד 7 ימים מיום ההזמנה, ניתן להזמין כרטיס בפרופיל ״מבוגר״ בלבד, 
פרופילים מיוחדים וזכאים נדרשים לגשת לעמדות ההנפקה.

גשו לאחת מעמדות ההנפקה וקבלו את כרטיס הרב קו שלכם במקום.. 2
 הגיעו לתחנת כרמיאל או לתחנת אחיהוד החל מיום ד', 20.9.17, בין השעות 19:00-7:00. 3

וקבלו את כרטיס הרב קו שלכם במקום.

*   להנפקת כרטיס יש להצטייד בתעודת זהות. 

ימים ושעות פעילותכתובת עמדת ההנפקהיישוב
עיריית כרמיאל,כרמיאל*

שדרות קק"ל 100
א', ב', ד' 15:00-8:00

ג', ה' 16:00-11:00

מרכז ביגכרמיאל*
רח' מעלה כמון 2

א-ה 19:00-10:00

א-ה 18:00-11:00מרכז מסחרי בית הכרם, ליד תחנת פזמג'ד אלכרום*
א-ה 16:00-9:00מבנה המתנ"ס ברחוב הראשי מול בנק לאומיג'דיידה מכר*

א-ה 16:00-8:00קניון מול מכללת סכניןסכנין**
שבת 16:00-8:00

א-ה 18:00-8:00מרכז היישובבית ג'ן**
ו' 14:00-8:00

ב' - שבת: 16:00-8:00מרכז היישובמר'ר**
א-ה 16:00-8:00טמורה מולטמרה**

שבת 16:00-8:00

* העמדה תפעל עד ליום ה-19.9.2017 ** עמדות ״על הקו״ של משרד התחבורה



איך מגיעים לתחנות הרכבת?
משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית מעמידים לרשותכם קווי אוטובוס ייעודיים 

שיביאו אתכם אל/מ תחנות הרכבת בקלות ובנוחות.

מ/אל תחנת כרמיאל:
כל הקווים העירוניים בעיר כרמיאל יעברו ויעצרו בתחנת הרכבת

מפעילקוישוב

נתיב אקספרס147אמירים

נתיב אקספרס42אשבל

נתיב אקספרס42אשחר

נתיב אקספרס129ביענה

נתיב אקספרס65

נתיב אקספרס67

נתיב אקספרס14/15בית ג'אן

נתיב אקספרס147בר יוחאי

נתיב אקספרס129דיר אל אסד

נתיב אקספרס65

נתיב אקספרס67

נתיב אקספרס150דיר חנא

נסיעות ותיירות60

נסיעות ותיירות61

נתיב אקספרס40חזון

נתיב אקספרס36חלוץ

אגד500חצור הגלילית

אגד503

אגד509

נתיב אקספרס14/15חרשים

אגד56טבריה

נתיב אקספרס149טפחות

נתיב אקספרס42יובלים

נתיב אקספרס41יעד

נתיב אקספרס35כישור

נתיב אקספרס149כלנית

נתיב אקספרס38כמאנה

נתיב אקספרס38כמון

נתיב אקספרס52כסרא סמיע

נתיב אקספרס40כפר חנניה

נתיב אקספרס149

מפעילקוישוב

נתיב אקספרס147כפר שמאי

263, 1, כרמיאל
1א׳, 2, 3, 
4, 5, 5א׳, 

7 ,6

אגד

נתיב אקספרס36לבון

נתיב אקספרס37לוטם

נתיב אקספרס12לפידות

נתיב אקספרס66מג'ד אל כרום

נתיב אקספרס68

נתיב אקספרס361

נתיב אקספרס363

אגד261

אגד263

נתיב אקספרס40מורן

נתיב אקספרס147מירון

נתיב אקספרס361

נתיב אקספרס363

נתיב אקספרס364

נתיב אקספרס38מכמנים

אגד56מע'אר

נסיעות ותיירות30

מעלות 
תרשיחא

נתיב אקספרס12

מרכז אזורי
משגב

נתיב אקספרס41

נתיב אקספרס42

נתיב אקספרס125נחף

נתיב אקספרס65

נתיב אקספרס68

נתיב אקספרס30נצרת

נתיב אקספרס127סאג'ור

נתיב אקספרס66

נתיב אקספרס67



מפעילקוישוב

נסיעות ותיירות63סכנין

נסיעות ותיירות60

נסיעות ותיירות61

נתיב אקספרס37סלמה

נתיב אקספרס40עין אל אסד

נתיב אקספרס147

נתיב אקספרס41עצמון שגב

נתיב אקספרס150עראבה

נסיעות ותיירות60

נסיעות ותיירות61

נתיב אקספרס35פלך

נתיב אקספרס52פקיעין

נתיב אקספרס37צביה

נתיב אקספרס265צומת יובלים

נסיעות ותיירות60

נסיעות ותיירות61

נסיעות ותיירות63

סופרבוס242

נתיב אקספרס265צומת משגב

סופרבוס242

נתיב אקספרס364צפת

נתיב אקספרס361

נתיב אקספרס363

אגד500קרית שמונה

נתיב אקספרס37ראס אלעין

נתיב אקספרס150
נתיב אקספרס126ראמה

אגד56

נתיב אקספרס66

נתיב אקספרס15/14

נתיב אקספרס67

נתיב אקספרס361

נתיב אקספרס363

נסיעות ותיירות30

נתיב אקספרס41רקפת

נתיב אקספרס149שזור

נתיב אקספרס147

מפעילקוישוב

נתיב אקספרס41שורשים

נתיב אקספרס35תובל

נתיב אקספרס12תפן

נסיעות ותיירות60תרדיון-משגב

נסיעות ותיירות61

מ/אל תחנת אחיהוד:
מתחנת אחיהוד יופעלו היסעים לאיזור תעשיה בר לב

מפעילקוישוב

נתיב אקספרס305אבו סנאן

אזור תעשיה 
בר לב

נתיב אקספרס57

נתיב אקספרס305

נתיב אקספרס312

נתיב אקספרס111ג'דידה מכר

נתיב אקספרס312ג'וליס

גילון

נתיב אקספרס39

נתיב אקספרס139

טל אל

נתיב אקספרס39

נתיב אקספרס139

טמרה 

נתיב אקספרס107

נתיב אקספרס57

נתיב אקספרס312ירכא

כאבול

נתיב אקספרס107

נתיב אקספרס57

נתיב אקספרס305כפר יאסיף

מג'ד אל כרום

נתיב אקספרס112

נתיב אקספרס57

צורית 

נתיב אקספרס39

נתיב אקספרס139

נתיב אקספרס139שורשים

נתיב אקספרס108שעב

נתיב אקספרס139תרדיון-משגב

למידע נוסף, אודות זמנים ותדירות קווי 
www.bus.gov.il | *8787 :אוטובוסים
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*תיפתח במהלך 2017-2018

קרית מלאכי -
יואב*

*

كریات مالخي -
یوئاف*

/ مركزیت ھمفرتس*

*ستبدأ العمل خالل 2017-2018




