
 ירוקהכפר , קמפוס האוניברסיטה הפתוחה בתוך הכיצד מגיעים לבית הספר חשיפה

 
 שטח גדול הכולל מספר מבניםפרוס על הכפר הירוק מתחם שימו לב! 

  למבנה הקמפוס שלנו? רגליתמגיעים כיצד  -בתוך הכפר הירוק 
   (העיקול שמאלה דע) עד הסוף הפונה ימינה וללכת בכביש משער הכניסה יש לפנות.  
  האוניברסיטה הפתוחה.  קמפוסבנין  ממוקםמצד שמאל 

 

 בכיכר ימינה                                   
 

 לביה"סהמוביל הכביש                         
 

 עיקול הכביש לאחר  – האוניברסיטהבנין  
 
 



  ?הגעתם עם רכב? היכן מחנים את הרכב  
 

 למתחם הכפר הירוק בשער הכניסה יש לפעול בהתאם להנחיות המאבטח .1
 בהתאם לעומס בחניונים הפנוי ולחניון  אותךפנה יהמאבטח  .2

 ימינהפניה  –הסמוך לבנין קמפוס האוניברסיטה הפתוחה  - 'חניון א         
 שמאלפניה  –לשער הכניסה למתחם הכפר הירוק הסמוך  –אורחים()סטודנטים ו חניון ב'         
 מהכניסה. ון זה, יש לחזור לאזור השער ולפעול ע"פ הנחיות הליכה רגליתבחני אם חנית      

 
 
 

 מפה אוירית
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 למגיעים עם רכב פרטי
 

 . חשיפה-האוניברסיטה הפתוחה-הכפר הירוק, הכניסו את הכתובת : Wazeלמשתמשים בתוכנת הניווט 

 
 יש לפנות פניית פרסה בפניה הראשונה "חזרה" לכיוון הכפר הירוק.  - רמת גן -עים מכיון קרית שאוללמגי

 
פנייה שמאלה במחלף גלילות וימינה במחלף הכפר הירוק, לאחר חמישים מטר, פנייה ימינה  -למגיעים מצפון בכביש החוף 

 לתוך הכפר. 
 

הרצליה, להמשיך ישר במחלף ירקון, מחלף תקווה ומחלף -מת השרוןירידה במחלף קסם לכיוון ר - 6למגיעים דרך כביש 
 מורשה. פנייה שמאלה במחלף הכפר הירוק, לאחר חמישים מטר, פנייה ימינה לתוך הכפר. 

 
פנייה שמאלה במחלף מורשה, פנייה שמאלה במחלף הכפר הירוק, לאחר חמישים מטר,  -למגיעים מדרום דרך כביש גהה 

 כפר. פנייה ימינה לתוך ה
 

פנייה ימינה במחלף גלילות, פנייה ימינה במחלף הכפר הירוק, לאחר חמישים מטר, פנייה  -למגיעים מדרום דרך נתיבי איילון 
 ימינה לתוך הכפר. 

 

 מגיעים עם רכבת ישראל ל

 הירידים.  , בסמוך למחלף רוקח, מול מרכז95שדרות רוקח  -יורדים בתחנת ה"אוניברסיטה" )ת"א( מערבי כתובת התחנה (1
 לצומת הכפר הירוק.  47/48ומשם לוקחים אוטובוס קו      

  עד לצומת הכפר הירוק. 149יש לקחת מדרך נמיר קו  -"ארלוזורוב"  –ליורדים בתחנת סבידור מרכז ( 2

 

 (אזור המרכז) תחבורה ציבוריתלמגיעים עם 

 קווי  
  אגד

קווי  
  דן

 

 ,525 ,524 ,575 ,570 ,572   מת"א ומר"ג
531  

 59, 49, 48, 47, 
24  

 

   47 ,48 ,247 ,24   521   מרמה"ש ומהרצליה

   149,47,48     מרעננה

   אין   531 ,525 ,524 ,521   מתחנת רכבת צפון

מתחנת אוניברסיטת 
  ת"א

   49   

   121 ,149   525 ,524 ,531   מצומת גלילות

   49 ,95   אין   מפ"ת, יהוד וק' אונו

   149   אין   מכפר־סבא

  121   575 ,572   מראש העין

 

 "התברברת" בדרך?
  03-7660663 03-7660662 03-7660661אנחנו פה בשבילך! הטלפון הישיר של משרד בית הספר: 

   8888-50-1700:מוקד מתעניינים טלפון

https://www.openu.ac.il/hasifa/map.html
tel:03-7660666

