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وزارة المواصالت 
والسلطة الُقطرية للمواصالت العامة 

نفتخر بأن نزف لكم بشرى إطالق خط الماترونيت الجديد:

اعتباًرا من التاريخ الموافق 13.5.2022

في طريقك! ثورة المواصالت العامة في مدينة حيفا الكبرى
metronit.co.il    |  *8787 للمزيد من المعلومات:  مركز االتصاالت كول كاف

الماترون 
يتجدد!

ماتام
 )مركز الصناعات العلمية(

كانيون حيفا هكونغريسيمجراند كانيونأنفاق الكرمل
 )مركز المؤتمرات(

 فإليكم...
 4 الخط 

ستقوم شركة سوبربوس بتفعيل الخط 4 )خط األنفاق( الجديد الذي 
سيربط مدن الكريوت بمركزية حوف هكرمل، من خالل أنفاق الكرمل. سيمر 

الخط الجديد جزئًيا على مسار الخط 1 وجزئًيا على مسار:
 أنفاق الكرمل - جراند كانيون - هكونغريسيم )مركز المؤتمرات( - ماتام 

)مركز الصناعات العلمية( – مركزية حوف هكرمل. 
خط األنفاق سيشمل استمراًرا لثورة الخدمات المقدمة من الماترونيت، التي 

تقودها شركة سوبربوس لراحة جمهور المسافرين والمسافرات.

انتبهوا،
خط 4 الجديد يحل مكان خط 101 

وسوف يعمل بوتيرة أعلى!



מת״מ •

מרכז הקונגרסים/ •
פלימן

חיפה

קרית
מוצקין

קרית
ביאליק

4

קרית
ביאליק

קרית
מוצקין

מסלול דרך
מנהרות הכרמל

ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני• 

סחרוב• 

קניון חיפה/פלימן• 

גרנד קניון/שמחה גולן• 

ת. מרכזית המפרץ• 

לב המפרץ• 

בתי הזיקוק• 

חוצות המפרץ• 

שנקר• 

צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור• 

בן צבי• 

קריית חיים• 

גושן• 

אפריים• 

העשור• 

קריון• 

זבולון• 

עין אפק• 

צור שלום• 

נווה גנים• 

מרכזית הקריות• 

جديدجديد

ساعات العمل 
أيام األحد حتى الخميس

الوتيرةنطاق الساعات

كل 22-12 دقائق 05:00-06:00

كل 7-6 دقائق 06:00-09:00

كل 9-7 دقائق 09:00-15:00

كل 6 دقائق 15:00-19:00

كل 10 دقائق 19:00-20:00

كل 17-12 دقائق20:00-22:10

كل 20 دقائق22:10-23:50
يوم الجمعة

الوتيرةنطاق الساعات

كل 12-10 دقائق05:00-06:00

كل 10-8 دقائق 06:00-09:00

كل 8-7 دقائق 09:00-15:00

كل 15-10 دقائق15:00-17:55
يوم السبت

الوتيرةنطاق الساعات

كل 12 دقائق 19:31-21:55

كل 15 دقائق 21:55-23:10

كل 20 دقائق23:10-23:50

4

مركزية حوف هكرمل مركزية حوف هكرمل   مركزية هكريوتمركزية هكريوت

طريق المحاكم, عيادة زبولون, مركز بيج,  كانيون ليف 
هميفراتس, مركزية هميفراتس, أنفاق الكرمل, جراند 
كانيون, هكونغريسيم )مركز المؤتمرات(, ماتام )مركز 

الصناعات العلمية(, مفرق الكريوت

 •  ماتام )مركز الصناعات
)العلمية

 • )مركز  هكونغريسيم 
المؤتمرات(/بليمان

حيفا

كريات 
موتسكين

كريات 
بياليك

4

كريات 
بياليك

كريات 
موتسكين

المحطة المركزية حوف هكرمل / • 
األرصفة البلدية

سخاروف    •

حيفا/بليمان   • كانيون 

 
جراند كانيون/سيمحا جوالن •

المحطة المركزية   • 
هميفراتس

ليف هميفراتس• 

المصافي •

حوتسوت هميفراتس• 

شينكر •

مفرق كريات آتا/ تقاطع موتا جور •

بن تسفي •

كريات حاييم •

جوشن •

افرايم •

هعاسور •

كريون •

زبولون •

عين أفيك •

تسور شالوم •

نفيه جانيم •

مركزية هكريوت• 

مسار عن 
طريق أنفاق 

الكرمل

  مسار جديد للماترونيت 4 |   مسار مشابه للماترونيت 1

*الجدول الزمني خاضع لتغيرات حسب توجيهات وزارة المواصالت، أوقات دخول السبت، األيام العادية ووقفات األعياد

  مراكز الخدمات الخاصة بنا:   مركزية ليف هميفراتس | قريبًا سُيفتح مركز خدمات جديد! 
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