
 גוריון בנגב-ע"ש מרקוס, אוניברסיטת בן דרכי הגעה לקמפוס

 רכבת

מהתחנה,  אוניברסיטה". ביציאה -לרדת בתחנת "באר שבע צפון ישים ברכבת ות.מגיע .ןאתם אם

אביב אורכת -הנסיעה ברכבת מתל פנו ימינה ל"גשר מקסיקו", המוביל לקמפוס משפחת מרקוס.

 .דקות 55 -כ

 ברכב

  :הבכביש ללא אגר -נסיעה מתל אביב

  י.בנתיב השמאל  (, הישארו02)כביש  פנו צפונה לאחר גשר איילון

 .כאשר תראו שלט "חולון/בת ים", המשיכו ישר

 .לאשדוד 4ועה בכביש מספר התמזגו בתנ

 .44כמעט מיד היציאה לכיוון אשדוד תהיה יציאה לכיוון באר שבע. המשיכו על כביש 

 .42, שם פנו ימינה לכביש )גדרה( T עקבו אחרי השלטים לכיוון באר שבע עד שתגיעו לצומת

ישר.  עד שתגיעו לבאר שבע. בכניסה לבאר שבע יש צומת גדולה, המשיכו בה 42על כביש  סעו

 .ברמזור החמישי )הרמזורים ממוספרים( פנו שמאלה ותגיעו לאוניברסיטה

 .אורך הנסיעה הוא כשעה וחצי

 :(6בכביש אגרה )כביש  -נסיעה מתל אביב

 4שמן, כביש  ק"מ, במחלף בן 02(. לאחר 4איילון, קחו את היציאה לכיוון ירושלים )נתיב  מכביש

. 6והמשיכו על כביש   6 ים. עברו לנתיב הימני של כבישיתאחדו למשך כמה מאות מטר 6וכביש 

שתגיעו לבאר שבע. בכניסה לבאר שבע יש  עד 42. המשיכו עם כביש 42מתחבר לכביש  6סוף כביש 



החמישי )הרמזורים ממוספרים( פנו שמאלה ותגיעו  צומת גדולה, המשיכו בה ישר. ברמזור

 .לאוניברסיטה

 .אורך הנסיעה הוא כשעה ורבע

 :נסיעה מירושלים

לכיוון דרום.  6מתמזגים. עלו על כביש  6וכביש  4לכיוון מחלף בן שמן, בו כביש  42את כביש  קחו

לבאר שבע. בכניסה לבאר שבע יש  עד שתגיעו 42. המשיכו עם כביש 42מתחבר לכביש  6סוף כביש 

אלה ותגיעו הרמזורים ממוספרים( פנו שמ) צומת גדולה, המשיכו בה ישר. ברמזור החמישי

 .לאוניברסיטה

 .אורך הנסיעה כשעה ורבע

 :חניה

 :חניה ללא תשלום

 )חניה בשולי הכביש -שדרות רגר )הכביש המרכזי איתו נכנסתם לבאר שבע. 

  גוריון. המשיכו ישר עד -לשדרות בן 7משדרות רגר פנו שמאלה ברמזור   -חניון הרכבת

 .ו לכיכר הרכבת. בכיכר, פנו שמאלה ותגיעו לחניהשתגיע

 :קיימים מספר רחובות בסביבת האוניברסיטה בהם ניתן לחנות בתשלום

 גוריון, חניה בכחול לבן -לשדרות בן 7משדרות רגר פנו שמאלה ברמזור  - גוריון-שדרות בן

 .בשולי הכביש

 גוריון, בכיכר-לשדרות בן 7משדרות רגר פנו שמאלה ברמזור  -מרכז הספורט  חניון 

 .הראשונה פנו פניית פרסה ומיד אחריה פנו שוב ימינה ותגיעו לחניה

 לרחוב רינגנבלום ולפנות ימינה  4משדרות רגר פנו שמאלה ברמזור  -רחוב בן מתיתיהו

 .לרחוב בן מתיתיהו. החניה בכחול לבן ובשולי הכביש



 לרחוב רינגנבלום החניה בכחול לבן  4משדרות רגר פנו שמאלה ברמזור  -חוב רינגבלוםר

 .ובשולי הכביש

 לדרך מצדה, לאחר הפניה, פנו שוב  8משדרות רגר פנו ימינה ברמזור  -חניון מרכז המורים

 .ימינה ותגיעו לחניה

 


