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الجامعي

ي خدمتكم!
نحن هنا �ف

نحن هنا، عىل طول الطريق، جاهزون للإجابة 
ي حل أي مشكلة.

عن كل سؤال والمساعدة �ف

سوف نحرص عىل إبلغكم بالأعمال المتوقعة

ات  ونية والن�ش لك�ت يدية الإ من خلل القائمة ال�ب

ي
و�ف لك�ت خبارية وعىل الموقع الإ الإ

www.j-lrt.co.il
للتسجيل ندعوكم 

باستمرار. المستجدات  آخر  عىل  للحصول 

ك  ك س د ال وع م �ش م
ديدية ح ال
�ف ار الأخ س م ال

www.jerusalem.muni.il | ي خدمتكم
مرك ز التصال ت البلدي 106 �ف
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ה ، ف الجامعي�ي والطلب  ف  والموظف�ي السكان  ي 
أعزا�أ

تعمل بلدية أورشليم القدس ووزارة المواصالت وطاقم الخطة الرئيسية
ي جميع أنحاء مدينة أورشليم القدس.

للمواصالت عىل تعزيز منظومة المواصالت �ف
ي الأسابيع المقبلة، وكجزء من تعزيز أعمال الب�ف التحتية لبناء المسار

�ف
مون جانو ي شارع  كل�ي

الأخ�ف ، سيتم تنفيذ أعمال لمد السكك الحديدية �ف
. وأهارون كاتس�ي

ي أورشليم 
شبكة J-NET �ف

تهدف شبكة المواصالت NET-J إىل تطوير منظومة المواصالت البلدية وتقص�ي
ي جميع أنحاء مدينة أورشليم القدس .

المسارات وأوقات السفر �ف
تتألف شبكة J-NET من مسارين للقطارات الخفيفة - الأحمر والأخ�ف .

المسار الأحمر الذي يخدم المدينة حالًيا ويمتد من جبل هرتسل إىل بسجات زئيف يتم
ي ح�ت مركز ي جزئه الجنو�ب

ي جزئه الشماىلي ح�ت نهاية حي نيفيه يعقوب و�ف
تمديده �ف

. ي ف كارم الط�ب هداسا ع�ي
 بينما سيمتد المسار الأخ�ف من حي جيلو جنوبًا إىل التلة الفرنسية وحرم هار

هتسوفيم شمال.

تشمل الأعمال :

ا 20 كيلوم�ت
من السكك
الحديدية

41 محطة
جديدة

يدية، ال�ب القائمة  ي 
�ف اك   للش�ت

المجتمعية والعلقات  الجمهور  توجهات 

عىل هاتف 072-221-1599
jerusalem@bncr.co.il ي

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

ي الشوار ع
مقطع الأعمال �ف

مون جانو وأهارون كاتس�ي كل�ي

نحب أورشليم 
القدس وهي جميلة

شبكة 
مواصلت 
أورشليم 

القدس
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سيتم إجراء
ات التغي��

� ترتيبات الس��
�

المعلومات حول هذه
ات سيتم التغي��
تقد�ها بشكل

منفصل

سيتم إجراء
ات التغي��

� ترتيبات الس��
�

المعلومات حول هذه
ات سيتم التغي��
تقد�ها بشكل

منفصل

سيتم إجراء
ات التغي��

� ترتيبات الس��
�

المعلومات حول هذه
ات سيتم التغي��
تقد�ها بشكل

منفصل

سيتم إجراء
ات التغي��

� ترتيبات الس��
�

المعلومات حول هذه
ات سيتم التغي��
تقد�ها بشكل

منفصل

سيتم إجراء
ات التغي��

� ترتيبات الس��
�

المعلومات حول هذه
ات سيتم التغي��
تقد�ها بشكل

منفصل

ف، ي ف خ ار ال ط ق ار ال س ىل م ة ع ديدي ح ك ال ك س ع ال ة وض رحل م
�ي اتس ارون ك و وأه ان ون ج م �ي ل ارع ك ي ش

�ف تشمل الأعمال:

مد السكك الحديدية 
والب�ف التحتية للقطارات

إنشاء محطة ركاب

وضع أعمدة الكهرباء

: ترتيبات العمل والس�ي
• سيتم تنفيذ الأعمال من الأحد إىل الخميس 

ف الساعات 07:00 صباًحا و 23:00 ب�ي
ف الساعات 07:00  ي أيام الجمعة ب�ي

   مساًء و�ف
صباًحا و 14:00 ظهًرا.

• قد تُنفذ أعمال ليلية، وسيتم تقديم 
المعلومات حول هذه الأعمال بشكل منفصل.
، عىل  ات عىل ترتيبات الس�ي • سيتم إجراء تغي�ي

 أن يتم تقديم المعلومات حول هذه
ات بشكل منفصل. التغي�ي

• سُيسمح بمرور المشاة كالمعتاد طوال مدة 
الأعمال.

ي هذا المقطع - 
• المدة المتوقعة لالأعمال �ف

مفتاححواىلي عام واحد.
محطة قائمة- الخط الأحمرمساحة أعمالمساحة أعمال مستقبليةالمصطلحات

خط أحمر
ممر مشاةخط أخ�ف محطة قطار مستقبلية -


