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לפקולטה  הגעההנחיות 

 -6מצפון דרך כביש 
 . 431יציאה במחלף נשרים ימינה לכביש יש לצאת ב 6בכביש 

 בכיוון גדרה/ רחובות. 40ביציאה הראשונה לכיוון כביש  431יש לצאת מכביש 
 עוברים את מושב ישרש מימין ולאחר מכן את סתריה משמאל. מיד לאחר מושב 40ממשיכים בכביש 

 סתריה יש פניה ימינה לכביש "רחובות מזרח" . לפנות ימינה בצומת זה.
 ק"מ עד פארק תעשיות מדע ע"ש רבין 5-נסיעה של כ

שני ובו יש פניה ר רמזור אחד, להמשיך לרמזור הלעבו ,יש לפנות שמאלה לרח' הרצל 13בצומת 
 ימינה לשער הראשי של הפקולטה לחקלאות.

 ציונה-דרך ראשל"צ ונס -מצפון
 דרומה 4נסיעה בכביש 

 לציון עלייה במחלף ראשון
 פנייה ימינה לרחוב הרצל-בוטינסקי בראשל"צ ובסופו 'נסיעה דרך רחוב ז

 ציונה-המשך נסיעה דרומה בהרצל תוך חציית נס
שני ובו יש פניה , להמשיך לרמזור השנמצא באמצע הגשר ר רמזור אחדלעבובכניסה לרחובות, 

 ימינה לשער הראשי של הפקולטה לחקלאות.

 דרך בית עובד -מצפון
 .דרומה 4נסיעה בכביש 

  רווה לכיוון יבנה-להמשיך ישר במחלף ראשון ולהשתלב ימינה במחלף גן
לכיוון יבנה (יש לשים לב לשילוט בגין עבודות המתבצעות  42במחלף עין הקורא להמשיך בכביש 

 במחלף)
 עד נס ציונהיך בנסיעה ולהמשלפנות שמאלה בצומת בית עובד 

 לפנות ימינה לכיוון רחובות (יש שילוט) -במפגש עם רחוב הרצל 
 המשך נסיעה דרומה בהרצל

שני ובו יש פניה , להמשיך לרמזור השנמצא באמצע הגשר ר רמזור אחדלעבובכניסה לרחובות, 
 ימינה לשער הראשי של הפקולטה לחקלאות.

 לשמרנים -מכיוון נתב"ג 
 .ו"עד צומת ביל 40נסיעה דרומה בכביש 

 .עד סופו ,יה ימינה לרחוב הרצל תוך חציית רחובותינפ
 כניסה ראשית לפקולטה.שמאלה עד לרמזור, ברמזור  לפנות  מכון ויצמן למדע להמשיך ישר אחרי

 למתחדשים -) דרך עוקף מזרחי (חדש -מכיוון נתב"ג 
  40נסיעה דרומה בכביש 

 רמלה ומושב ישרשלעבור את 
 (הצומת נקראת צומת רחובות מזרח) אחרי תחנת סונול מטר 300-בצומת מרומזר כימינה לפנות 

 ק"מ עד פארק תעשיות מדע ע"ש רבין 5-נסיעה של כ
שני ובו יש פניה ר רמזור אחד, להמשיך לרמזור הלעבו ,יש לפנות שמאלה לרח' הרצל 13בצומת 

 ימינה לשער הראשי של הפקולטה לחקלאות.
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ברכבת 
לרדת בתחנת הרכבת של רחובות. לצאת מהיציאה הדרומית. לצאת לכיוון רחוב הרצל. ללכת כ – 

100 מ': הפקולטה מצד ימין. 

 )7כביש ב יציאה לכיוון גדרה 6זו דרך כביש (ניתן להגיע לצומת ה גדרה/צומת כנות –מדרום 
 . עד צומת בילו  40נסיעה על כביש 

 .עד סופו ,לרחוב הרצל תוך חציית רחובות אלהשמיה יפנ
 כניסה ראשית לפקולטה.שמאלה עד לרמזור, ברמזור  לפנות  מכון ויצמן למדע להמשיך ישר אחרי

 גדרה/ צומת כנות –מדרום 
 עד צומת רחובות מזרח (אחרי צומת בילו, אחרי הפניה לרמות מאיר) 40נסיעה על כביש 
 צומת נקראת צומת רחובות מזרח)מרומזר (ההבצומת לפנות שמאלה 

 ק"מ עד פארק תעשיות מדע ע"ש רבין 5-נסיעה של כ
שני ובו יש פניה ר רמזור אחד, להמשיך לרמזור הלעבו ,יש לפנות שמאלה לרח' הרצל 13בצומת 

 ימינה לשער הראשי של הפקולטה לחקלאות.


