
  עירונית גלריה, רייזל ש"ע תרבות בית -  הגעה מפת

    ס"כפ 12 גאולה' רח

  

 )סבא כפר (סוקולוב רכבת מתחנת הגעה 

  ).סבא בכפר והאחרונה ההשניי התחנה שהיא (סוקולוב רכבת בתחנת לעצור להקפיד יש .1
 רחוב ביג על ברגל ולהמשיך) צפונה (ימינה לפנות יש. סוקולוב לרחוב יציאה יש הרכבת מתחנת .2

   .סבא כפר מרכז: כללי לכיוון סוקולוב
   .שמאלה לפנות יש שם - הימים ששת לרחוב מגיעים מטרים 300 -כ לאחר .3
   .גאולה לרחוב ימינה לפנות יש ובו לכיכר מגיעים הימים ששת ברחוב הליכה מטרים 150 -כ לאחר .4
  . 12 גאולה' ברח -משמאלך מטרים 50 לאחר נמצא התרבות בית .5

  )סבא-כפר( העיר מרכזמ הגעה  

 . רעננה כללי לכיוון ויצמן רחוב עם מערבה ברכב לנסוע או  ברגל ללכת יש ערים מקניון .1
   .גאולה לרחוב שמאלה לפנות יש מטרים 200 לאחר .2
 - רכב עם היא וההגעה במידה. 12 גאולה' ברח - מימינך מטרים 200 לאחר נמצא  התרבות בית .3

 החרמון לרחוב שמאלה לפנות אלא, גאולה לרחוב עד המטרים 200 כל את לנסוע להמשיך לא מומלץ
   ).בחינם ציבורי חניון החרמון ברחוב (שם ולחנות - בלבד מטרים 100 לאחר



  )סבא-כפר (המרכזית מהתחנה הגעה 

 כללי לכיוון ויצמן רחוב עם מערבה ברכב לנסוע או אוטובוס לקחת יש סבא בכפר המרכזית מהתחנה .1
 . רעננה

 לרחוב שמאלה לפנות יש  ) העיר וככר ערים קניון את שעוברים לאחר מטרים 200 (מטרים 1400 לאחר .2
   .גאולה

 לא מומלץ - רכב עם היא וההגעה במידה. 12 גאולה' ברח - מימינך מטרים 200 לאחר נמצא התרבות בית .3
 100 לאחר החרמון לרחוב שמאלה לפנות אלא, גאולה לרחוב עד המטרים 200 כל את לנסוע להמשיך
   ).בחינם ציבורי חניון יש החרמון ברחוב (שם ולחנות - בלבד מטרים

  )ויצמן דרך (רעננה מצומת הגעה 

 רחוב עם (ההשניי המרומזרת להצטלבות עד מזרחה מטרים 300 -כ לנסוע יש מרכז רעננה מצומת .1
  ).טשרניחובסקי

 רחוב עם המרומזרת בותלהצטל עד מטרים 400 -כ ולהמשיך טשרניחובסקי לרחוב שמאלה לפנות יש .2
   ).שני רמזור (ויצמן

   .גאולה' רח - ימינה החמישית לפניה עד מטרים 500 -כ ולהמשיך ויצמן לרחוב ימינה לפנות יש .3
' ברח - מימינך נמצא התרבות בית .נוספים מטרים 200 ולהמשיך גאולה לרחוב ימינה לפנות יש .4

 לרחוב עד המטרים 200 כל את לנסוע להמשיך לא מומלץ - רכב עם היא וההגעה במידה . 12 גאולה
 יש החרמון ברחוב (שם ולחנות - בלבד מטרים 100 לאחר החרמון לרחוב שמאלה לפנות אלא, גאולה
   ).בחינם ציבורי חניון

  )531 כביש דרך( רעננה מצומת הגעה 

 רחוב עם המרומזרת להצטלבות עד מזרחה מטרים 300 -כ לנסוע יש מרכז רעננה מצומת .1
  .רניחובסקיטש

 - הבא לרמזור עד נוספים מטרים 400) השרון הוד: כללי כיוון (השרון בדרך ישר להמשיך יש .2
   .531 לכביש שמאלה פניה המאפשר

   .הראשונה ליציאה עד מטרים 400 -כ להמשיך ובו 531 לכביש שמאלה לפנות יש .3
  . צפון לכיוון הגשר על שמאלה ולפנות מהכביש לצאת יש .4
 יש שם -) ערים קניון (ויצמן רחוב עם להצטלבות עד סוקולוב ברחוב מטרים 700 -כ להמשיך יש .5

   .שמאלה לפנות
  . רעננה כללי לכיוון ויצמן רחוב עם מערבה ברכב לנסוע או  ברגל ללכת יש ערים מקניון .6
   .גאולה לרחוב שמאלה לפנות יש מטרים 200 לאחר .7
 - רכב עם היא וההגעה במידה. בת 12 להגאו' ברח - מימינך מטרים 200 לאחר נמצא התרבות בית .8

 החרמון לרחוב שמאלה לפנות אלא, גאולה לרחוב עד המטרים 200 כל את לנסוע להמשיך לא מומלץ
   ).בחינם ציבורי חניון יש החרמון ברחוב (שם ולחנות - בלבד מטרים 100 לאחר

   6 מכביש הגעה 

  .531 כביש לכיוון חורשים במחלף 6 מכביש לצאת יש .1
   .השרון בדרך ימינה ולפנות) T צומת (הדרך סוף עד להמשיך יש .2
 400 -כ ולהמשיך טשרניחובסקי לרחוב) ראשון רמזור (ימינה לפנות יש נוספים מטרים 200 לאחר .3

   ).שני רמזור (ויצמן רחוב עם המרומזרת להצטלבות עד מטרים
   .גאולה' רח - ימינה יתהחמיש לפניה עד מטרים 500 -כ ולהמשיך ויצמן לרחוב ימינה לפנות יש .4
' ברח - מימינך נמצא התרבות בית. נוספים מטרים 200 ולהמשיך גאולה לרחוב ימינה לפנות יש .5

 לרחוב עד המטרים 200 כל את לנסוע להמשיך לא מומלץ - רכב עם היא וההגעה במידה. 12 גאולה
 יש החרמון ברחוב (םש ולחנות - בלבד מטרים 100 לאחר החרמון לרחוב שמאלה לפנות אלא, גאולה
   ).בחינם ציבורי חניון


