
תחבורה ציבורית

קווי אוטובוסהאזור ממנו מגיעים

8,12,22,52, 266תל-אביב

קווים 57, 58 לקניון איילון ולהחליף לקווים 22, 52, 75, 76, 142 המגיעים לרחוב ראול ולנברג. גבעתיים

כמו כן ניתן לנסוע בכל קו לרכבת מרכז או לבורסה ולהחליף ל-75, 76, 141, 142

מדרך אבא הלל לרמת החייל מגיעים הקווים 75, 76, 142רמת גן

292,92,7 מבני ברק לקניון איילוןבני ברק

מקניון איילון לראול ולנברג מגיעים הקווים 22,52,75,76,141,142

40, 42, 141, 142בת ים

20 אפיקיםפתח תקווה

רכבת

מסלולמתחנה

לאחר המעבר בשער האלקטרוני פונים ימינה ויוצאים לצד של מרכז הירידים. חוצים את הכביש הגדול )שד' רוקח( ומצידו השני תל-אביב אוניברסיטה
 לוקחים את הקווים 12, 189 של "דן". קו 12 עובר ברחוב הברזל בהלוך וברחוב ולנברג בחזור, אך נוסע רק פעם בחצי שעה.

קו 189 עובר ברח' ראול ולנברג בשני הכיוונים

 חוצים את רחוב על פרשת דרכים ולוקחים את הקווים מסוף ארלוזורוב
75, 76 )"אגד"(, 141, 142 )"דן"( לרחוב ראול ולנברג

יוצאים לרחוב לוינסקי ופונים שמאלה. ברמזור השני פונים שמאלה לשדרות הר ציון. אין צורך לחצות לא את רחוב לוינסקי ולא את תחנה מרכזית
שדרות הר ציון. משדרות הר ציון לוקחים את הקווים 142, 189 )"דן"( לרחוב ראול ולנברג

רכב פרטי

שאטל )ללא תשלום(

מסלולמוצא

יש לפנות ימינה לרחוב ראול וולנברג, להיצמד לנתיב הימיני ולפנות לרחוב הברזלקניון איילון

יש לפנות שמאלה לרחוב ראול וולנברג, להיצמד לנתיב הימיני ולפנות לרחוב הברזלרמת השרון

יש לרדת במחלף רוקח ימינה לכיוון גני התערוכה,לפנות ימינה ברחוב שטרית עד רחוב ראול וולנברג, להיצמד לימין ולפנות לרחוב איילון דרום
הברזל

יש לרדת במחלף רוקח שמאלה לכיוון גני התערוכה, לפנות ימינה ברחוב שטרית עד רחוב ראול וולנברג, להיצמד לנתיב הימיני איילון צפון
ולפנות לרחוב הברזל

מסלולמוצא
מסלול הקו מתחיל בתחנת הרכבת בני ברק ומסתיים בראול ולנברג 24 )5 דק הליכה מהמרכז הרפואי( הקו פעיל בין הימים  מתחנת הרכבת בני ברק

א'-ה' ומתוזמן ע"פ זמני הגעה/יציאת הרכבות

כתובת ל-WAZE: רחוב הברזל 28 תל אביב יפו

*ניתן לרדת בתחנת הרכבת תל אביב האוניברסיטה – מרכז הירידים, או בתחנת הרכבת בני ברק.

ל-MEDICA גישה נוחה בכל אמצעי התחבורה הציבורית והפרטית כולל קווי הסעה מאורגנים )שאטלים( מתחנת רכבת בני ברק.
לנוחיותכם ריכזנו ערוצי הגעה מרכזיים:

דרכי ההגעה ל-MEDICA מרכזים רפואיים
רח׳ הברזל 28, רמת החייל ת״א


