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לפניות הציבור ניתן ליצור קשר
עם המוקד הטלפוני של קווים

* 2 60 0

לזמנים, תעריפים ומסלולים
פנו למוקד המידע הארצי 

* 8 87 7

www.kavim-t.co.il ללוח זמנים ולמסלול המלא של קווי השירות הנ”ל, בקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת

קווים נותנת
לכם יותר!

החל מיום 09.04 יתווספו קווים חדשים ושיפור קווים קיימים כלהלן:
הפעלת קווים חדשים בשעות הערב בין נתניה ליישובי עמק חפר – קווי 20 ,27 , 46

תגבור בארבע נסיעות בקווים 23 ו- 24

תחנה מרכזית נתניה/רציפים
תחנת רכבת

צומת נווה איתמר
צומת שער חפר

בית יצחק/דרך השרון
שער הכפר/הפרסה

הראשונים/שדרות הכפר
הראשונים/כביש 5700

‘כפר חיים ב
צומת העוגן

צומת העוגן/כביש 5700
צומת חפר

צומת הרוא’’ה
צומת חיבת ציון

צומת אליכין
צומת גבעת חיים

צומת בת חפר
צומת יד חנה

צומת ניצני עוז
צומת בארותיים

תחנה מרכזית נתניה/רציפים
דרך הים/דרך הפרדסים

בית הבראה משטרה/דרך הים
החוף/האשל

צוקי-ים
חבצלת השרון
גבעת שפירא
צומת בת חן

מחלף חבצלת
מועצה מקומית/דרך הכפר

מחלף ינאי
מכמורת/מעלה האשלים

שלדג/שביל השקיעה
צרכניה

מכמורת/מעלה האשלים
מחלף ינאי

מועצה מקומית/דרך הכפר
מחלף חבצלת
גבעת שפירא
צומת בת חן

בית הבראה משטרה/דרך הים
החוף/האשל

צוקי-ים
מחלף חבצלת

תחנה מרכזית נתניה/רציפים

הרצל/בנימין מינץ
תחנת רכבת

צומת נווה איתמר
צומת שער חפר
צומת גנות הדר
מסוף בית-ליד
צומת תנובות

צומת ינוב
צומת תנובות

צומת בארותיים
צומת קלנסאווה

צומת שער אפרים
צומת בארותיים

צומת תנובות
צומת ינוב
כפר מונש

צומת רופין
צומת השרון

צומת גנות הדר
צומת שער חפר

כביש 57/דרך דגניה
צומת נווה איתמר

תחנת רכבת
תחנה מרכזית נתניה/רציפים

קו 20, 27, 46 מנתניה ליישובי עמק חפר

צומת גנות הדר
צומת שער חפר

כביש 57/דרך דגניה
צומת נווה איתמר

תחנה מרכזית נתניה/הורדה

צומת תנובות
צומת ינוב

צומת חניאל
מסוף בית-ליד

צומת השרון

תחנות עיקריות לקו 20

18:35 ,17:35 ,15:35 ,14:00 ,12:35 ,11:00 ,9:10 ,5:20 א-ה קו 23

19:10 ,16:10 ,13:00 ,11:00 ,9:00 ,7:00 ,6:45 ,6:05 ,5:20 א-ה קו 24

קו 24 ,23 - תגבור בלוחות הזמנים. להלן לוח הזמנים החדש:

תחנות עיקריות לקו 46תחנות עיקריות לקו 27


