
  בס"ד

  25/9/16מתאריך מעודכן  – מסלולי ההסעות בימי ראשון וחמישי ישיבת חספין

 

 
  אחראי

  הסעה 

שעת 
התייצבות 

ליציאה בימי 
  חמישי

תחנה 
  ראשונה

שעת יציאה  מסלול יום חמישי פיזור לבתים
  בימי ראשון

  מסלול יום ראשון איסוף לישיבה  תחנה ראשונה

  דביר דנן
058-6528072  

  
  מתנאל ותקין

052-6193031  
  

17:50  
 53(אוטובוס 

  מקומות)

תחנת ההסעות 
  של ישיבת חספין

חספין, צ. צמח, בית שאן(תחנה מרכזית), צ. 
צ. מצפה  , מחולה, שדמות מחולה,מירבהקיבוצים, צ. 

יריחו, כפר אדומים(בכיכר הראשונה ליד תחנת 
 הדלק), צומת חיזמא, ירושלים בנייני האומה.

07:45  
 53(אוטובוס 

  מקומות)

תחנת בנייני 
  האומה בירושלים

כפר אדומים בכיכר הראשונה ירושלים בנייני האומה, צומת חיזמא, 
ליד תחנת הדלק), מפגש הבקעה(הפסקה), שדמות מחולה, 

), כיכר היציאה צפונה, צ. הקיבוצים, בית שאן (. מירבמחולה, צ
  חספין.

  עמית גנבר
050-2773759  

  
  מתן שפיגל

054-5671749  

17:50  
 53(אוטובוס 

  מקומות)

תחנת ההסעות 
  של ישיבת חספין

צלמון, נכנס למצפה נטופה, צ. חספין, צ. מגדל, צ. 
עפולה  ,(תחנה מרכזית)שדה אילן, כפר תבור, עפולה

צ. הסרגל, צ. קציר, צ. משמר הגבול,    (כיכר הבנים),
 ), כפר הרא"ה9צ. כרכור(דרך כביש 

08:00  
 53(אוטובוס 

  מקומות)
  כפר הרא"ה 

) צ. כרכור, צ. משמר הגבול, צ. 9(כפר הרא"ה דרך כביש  כפר 
עפולה (תחנה מרכזית), כפר עפולה (כיכר הראשונה הבנים), קציר, 

תבור, צ. שדה אילן, נכנס למצפה נטופה, צ. צלמון,  צ. מגדל, 
  חספין.

  טלאור
050-3923669  

  
  יאיר גביזון

  

17:50  
 53(אוטובוס 

 מקומות)

תחנת ההסעות 
 של ישיבת חספין

צפת(תחנה מרכזית), צפת (מרכז צ. דליות, חספין, 
רח' כנען) נכנס לבר יוחאי, מעלות(בית ספר קליטה 

אורט/ שדרות מ"ג המעפילים), נהריה (צ. געתון לכיוון 
עכו), עכו(הום סנטר), צ. צבר (קריית חיים), צומת 

כפר חסידים, נשר (ליד העירייה) חיפה (מרכז חורב), 
 ניר עציון.

06:45  
 53(אוטובוס 

  מקומות)
 ניר עציון

רב), נווה שאנן(תחנת פינסקר/שלום ניר עציון, חיפה (מרכז חו
עליכם), נשר(תחנה ליד העירייה), צומת כפר חסידים,  צ. צבר 

(קריית חיים), עכו (הום סנטר), נהריה(צ. געתון), מעלות, צומת בר 
  חספין. טה רח' כנען), צפת(תחנה מרכזית)יוחאי, צפת (מרכז קלי

  יקיר לנקרי
052-6787567  
  ברק טירם

050-8988946  

17:50  
 53(אוטובוס 

 מקומות)

תחנת ההסעות 
 של ישיבת חספין

חספין, צ. צמח, צ. אלומות, צ. נווה עובד, צ. הזורעים, 
צ. גבעת אבני, צ. בית רימון, מחלף  המוביל, צ. 

מחלף עין תות,  6אלונים,  צומת שדה יעקב, כביש 
 צומת ראש העין, מסוף אורנית, אלקנה.

07:15  
 53(אוטובוס 

  מקומות)
 אלקנה

עד עין  6אלקנה, מסוף אורנית, צ. קסם,  צומת ראש העין(כביש 
תות), שדה יעקב, , צ. אלונים, מחלף המוביל, צ. בית רימון, צ. 

  גבעת אבני, הזורעים, צ. נווה עובד, צ. אלומות,  חספין.

  עילי פרנקל
052-8737787  

17:50  
 53(אוטובוס 

  מקומות)

תחנת ההסעות 
  של ישיבת חספין

טבריה (משטרה), טבריה (מצפור), נכנס , חספין
) מודיעין, נווה צוף, טלמון, 6להושעיה, עין תות(כביש 

  דולב.

07:50  
 53(אוטובוס 

  מקומות)
  מודיעין

), צומת הושעיה, טבריה 6מודיעין, דולב, טלמון, נווה צוף (כביש 
  (מצפור), טבריה(משטרה) וחספין.

  אלמו אדמסו
052-3896803  

  

17:50  
 16מיניבוס 
  מקומות

  תחנת ההסעות
  של ישיבת חספין 

חספין, מחלף וולפסון,  רכבת בת 
, ים(קוממיות), , גן יבנה((מול המועצה)

,צומת אשקלון,  באר צומת אשכולות, 
  שבע(גרנד קניון), באר שבע(קניון אביה)

06:45  
 12מיניבוס 
  מקומות

  באר שבע
  קניון אביה

צומת באר שבע(קניון אביה),באר שבע(גרנד קניון), , 
, , מחלף וולפסון צומת שתולים(מסעף גן יבנה) אשכולות,

  וחספין.

  רועי מיכאל
052-5951854  

17:50  
 12מיניבוס 
  מקומות

  תחנת ההסעות
  של ישיבת חספין 

 קרית שמונה , חספין, קרית שמונה(תחנה מרכזית)
  (משטרה)

09:40  
 12מיניבוס 
  מקומות

קרית שמונה(תחנה 
  מרכזית) 

  (תחנה מרכזית) לחספין(משטרה), קרית שמונה קרית שמונה


