
כיוון: חניון נווה שאנן ← חניון נווה שאנן

87 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 20
לוח זמנים של קו חניון נווה שאנן ← חניון נווה שאנן

04:45 - 23:45ראשון

04:45 - 23:45שני

04:45 - 23:45שלישי

04:45 - 23:45רביעי

04:45 - 23:45חמישי

05:02 - 16:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 20
כיוון: חניון נווה שאנן ← חניון נווה שאנן

תחנות: 87
משך הנסיעה: 64 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מפת המסלול של קו 20

לקו 20 חניון נווה שאנן ← חניון נווה שאנן יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חניון נווה שאנן ← חניון נווה שאנן: 04:45 - 23:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 20 וכדי לדעת מתי יגיע קו 20

מפה ולוחות זמנים של קו 20

צפייה באתרחניון נווה שאנן ← חניון נווה שאנן 20

חניון נווה שאנן

גדליהו/דורי

מרכז מסחרי/גדליהו

בית אבות ספרדי/גדליהו

הרב מימון/לייב שמעוני

לייב שמעוני/נחמיאס יוסף

הגליל/לייב שמעוני

הגליל

הגליל/מאירוביץ

טרומפלדור/התיכון

חניתה/טרומפלדור

חניתה/שמחה גולן

חניתה/הלל סילבר

הלל סילבר/חניתה

הלל סילבר א

בית אבא חושי/אבא הלל סילבר

הלל סילבר ב

הלל סילבר ג

הלל סילבר/ניסנבוים

יד לבנים/הלל סילבר

'יד לבנים א

יד לבנים ב'

https://moovitapp.com/israel-1/lines/20/32111/6679287/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-32111&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/20/32111/6679287/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-32111&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F-Israel-1-1-32111-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F


יד לבנים ג

יד לבנים/ערד

ערד/תענך

ערד/סובה

ערד/תענך

ערד/יד לבנים

יד לבנים/ערד

יד לבנים/מעלות דב גרונר

יד לבנים א

יד לבנים ב

יד לבנים/הלל סילבר

הלל סילבר/רטנר

הלל סילבר א

הלל סילבר ב

בית אבא חושי

הלל סילבר ג

הלל סילבר/חניתה

חניתה/הלל סילבר

חניתה/שמחה גולן

טרומפלדור/חניתה

טרומפלדור/מרכז זיו

קומוי/חנקין

יערי/בורוכוב

יגאל אלון/חסידי אומות עולם

יגאל אלון/זאב וילנאי

יגאל אלון/אליעזר אלתר

יגאל אלון/שלון

יגאל אלון/דרך בירם

דרך בירם/יגאל אלון

דרך בירם/דובנוב

זלמן שניאור/אינטרנציונל

בורלא/זלמן שניאור

בורלא א'



'בורלא ב

'בורלא ג

סחלב א

סחלב ב

סחלב/אמנון ותמר

אמנון ותמר/סחלב

בית חולים פלימן

זלמן שניאור/ברנר

זלמן שניאור א

'זלמן שניאור ב

זלמן שניאור ג

זלמן שניאור ד

זלמן שניאור/בורלא

זלמן שניאור/פיכמן

דרך בירם/אינטרנציונל

יגאל אלון/דרך בירם

יגאל אלון/אמיל גרינצוויג

יגאל אלון/שלון

יגאל אלון/אברהם סכנין

יגאל אלון/זאב וילנאי

יגאל אלון/חסידי אומות עולם

יערי/מל''ל

טרומפלדור/מרכז זיו

טרומפלדור/כיכר דוד

טרומפלדור/מימון

הרב מימון/גילבוע

הרב מימון/פינסקר

הרב מימון/לייב שימעוני

בית אבות ספרדי/גדליהו

מרכז מסחרי/גדליהו

גדליהו/דורי

חניון נווה שאנן



לוחות זמנים ומפה של קו 20 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של

אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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