מקרא | ﻣﻔﺘﺎح اﳋﺮﻳﻄﺔ |
מסלול כניסה לתחנה
ﻣﺴﺎر اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﶈﻄﺔ
STATION ENTRANCE ROUTE

LEGEND
מסלול יציאה מהתחנה
ﻣﺴﺎر اﳋﺮوج ﻣﻦ اﶈﻄﺔ
STATION EXIT ROUTE

שירותי התחנה
ﺧﺪﻣﺎت اﶈﻄﺔ
STATION SERVICES

דרגנוע
درج ﻣﺘﺤﺮك

דרגנוע
درج ﻣﺘﺤﺮك

מכונות אוטומאטיות לרכישת כרטיסים
והדפסת שוברי נסיעה
ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ

מעלית לעגלות ילדים
ולנוסעים עם מוגבלות
בתנועה
ﻣﺼﻌﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﻹﻋﺎﻗﺔ
وﻋﺮﺑﺎت اﻷﻃﻔﺎل

מעלית לעגלות ילדים
ולנוסעים עם מוגבלות
בתנועה
ﻣﺼﻌﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﻹﻋﺎﻗﺔ
وﻋﺮﺑﺎت اﻷﻃﻔﺎل

קופות
ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ اﻟﺘﺬاﻛﺮ

ESCALATOR

ESCALATOR

ELEVATOR FOR DISABLED PERSONS
AND PRAMS

ELEVATOR FOR DISABLED PERSONS
AND PRAMS

מעלית
ﻣﺼﻌﺪ

מעלית
ﻣﺼﻌﺪ

ELEVATOR

מספר רציף
رﻗﻢ اﻟﺮﺻﻴﻒ
PLATFORM NO.

ELEVATOR

AUTOMATIC TICKET MACHINES

BOOKING OFFICE

הטענת רב-קו
أﺟﻬﺰة ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت راف ﻛﺎف
RAV KAV VALIDATION AND TOP-UP STATION

מרכז מידע
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
INFORMATION

בית קפה
ﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ

FOOD & DRINK STALL

שירותים
ﺣﻤﺎﻣﺎت
TOILETS

עמדת החתלה
ﻣﺤﻄﺔ ﲢﻔﻴﺾ ﻟﻸﻃﻔﺎل
DIAPER CHANGING STATION

אבידות ומציאות
اﳌﻔﻘﻮدات
LOST & FOUND

מנהל תחנה
ﻣﺪﻳﺮ اﶈﻄﺔ

STATION MANAGER

STATION MANAGER

|1

קומת רחוב
ﻃﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺎرع | STREET FLOOR
תחנה מרכזית

اﶈﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ | CENTRAL STATION

רח׳ יפו

ﺷﺎرع ﻳﺎﻓﺎ | JAFFA ST.

רכבת קלה

اﻟﻘﻄﺎر اﳋﻔﻴﻒ | LIGHT RAIL
כניסה
إﻟﻰ اﳌﺪﺧﻞ
ENTRANCE

מעבר להולכי רגל

ﳑﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎة | PEDESTRIAN CROSSING

מעבר להולכי רגל

ﳑﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎة | PEDESTRIAN CROSSING

תחנת ירושלים —
יצחק נבון
ﻣﺤﻄﺔ اﺳﺤﻖ ﻧﺎﻓﻮن

JERUSALEM - YITZHAK NAVON
STATION

כניסה
إﻟﻰ اﳌﺪﺧﻞ
ENTRANCE

ﺳ

שד׳ שז״ר

ﺪﻳﺮوت ﺷﺰار | SHAZAR AVE.

הורד וסע
ﺗﻨﺰﻳﻞ وﺳﻔﺮ
DROP & GO
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כניסה לתחנה
أرﺿﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل | ENTRANCE FLOOR
מעבר תת-קרקעי
לרח׳ יפו
ﳑﺮ ﲢﺖ أرﺿﻲ إﻟﻰ
ﺷﺎرع ﻳﺎﻓﺎ

יציאה
ﻳﺨﺮج

TUNNEL TO JAFFA ST.

EXIT

TO JAFFA ST.

לרח׳ יפו
ﺷﺎرع ﻳﺎﻓﺎ

TO JAFFA ST.

לשד׳ שז״ר
ﺳﺪﻳﺮوت ﺷﺰار
TO SHAZAR AVE.

בידוק בטחוני
ﻓﺤﺺ أﻣﻨﻲ
SECURITY CHECK

לרח׳ יפו
ﺷﺎرع ﻳﺎﻓﺎ

לרח׳ יפו
ﺷﺎرع ﻳﺎﻓﺎ

TO JAFFA ST.

לשד׳ שז״ר
ﺳﺪﻳﺮوت ﺷﺰار
TO SHAZAR AVE.

כניסה
دﺧﻮل ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ
STATION ENTRANCE

לשד׳ שז״ר
ﺳﺪﻳﺮوت ﺷﺰار
TO SHAZAR AVE.
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אולם נוסעים
ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ | PASSENGER HALL
כניסה
اﳌﺪﺧﻞ

ENTRANCE

יציאה
ﻳﺨﺮج
EXIT
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ירידה לרציפים )מרחב מוגן(
اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ )ﻣﺄوى( | )TO PLATFORMS (SHELTER

לרציפים 1-2

اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ

TO PLATFORMS

לרציפים 3-4

اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ

TO PLATFORMS

לרציפים 1-2

לרציפים 1-2

اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ

اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ

לרציפים 3-4

לרציפים 3-4

TO PLATFORMS

اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ
TO PLATFORMS

TO PLATFORMS

اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ
TO PLATFORMS

| -3

רציפים
أرﺻﻔﺔ | PLATFORMS

