הוראות הגעה למושב עין עירון
מצפים לראותכם ,נסיעה בטוחה
-

המלצות ביגוד ,לבוש ומצב רוח:
לבוש נוח לפעילות שטח! נעליים סגורות ,מכנסי עבודה ,כובע וחולצה נוחה.
תיק גב לבקבוק מים
מומלץ להביא חולצה להחלפה
מלא ,המון והרבה מצב רוח...
הוראות נסיעה:
החווה החקלאית נמצאת בשטח החקלאי של מושב עין עירון.
מכיוון תל אביב :


סע צפונה בכביש החוף (כביש  )2עד למחלף קיסריה.



במחלף קיסריה פנה ימינה לכביש  ,56והמשך בנתיב הימני (בכביש  ) 56לכיוון עפולה.



המשך ישר ( כ 22 -ק"מ) עד צומת כרכור  /מנשה (צומת אחת אחרי צומת מחנה שמונים) ,בה
פנה שמאלה לדרך עירון( .אפשר לראות פרסומת גדולה של "אלון" ו"ביגוד" מצד שמאל של
הכביש – זו צומת כרכור)



סע ישר בדרך עירון (המשתלבת לרחוב המייסדים) עד שתגיע לכיכר הרביעית  .בכיכר פנה
ימינה (כיכר עם כדורי אבן) לכיוון השלטים לעין עירון וכפר פינס( .רחוב דגניה) .בצומת הT-
הראשונה יש לפנות שמאלה ולהמשיך לכיוון מושב עין עירון.

לא להכנס למושב אלא להמשיך ישר .מימין תראו את בית העלמין,
ממשיכים כל הזמן ישר עוברים את השער שכתוב עליו שטח פרטי,
ממול תראו את משתלת נרוונה ,ברגע שהכביש הופך לשביל כורכר יש
לפנות ימינה (אחרי מתקן השאיבה) ופנייה ראשונה שמאלה  ,מצד
שמאל מטע אפרסק ,מיד אחריו יש מטע אבוקדו – אנחנו שם.

עידן גנור 2200-020252
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הוראות הגעה למושב עין עירון
מצפים לראותכם ,נסיעה בטוחה
דרך כביש :5


סע צפונה על כביש  5עד מחלף עירון.



פנה שמאלה ברמזור (לכיוון חדרה).



המשך ישר עד צומת כרכור  /מנשה (צומת אחת אחרי צומת האנדרטה של משמר הגבול) ,בה
פנה ימינה לדרך עירון( .אפשר לראות פרסומת גדולה של "אלון" ו"ביגוד" מצד ימין של הכביש –
זו צומת כרכור)



סע ישר בדרך עירון (המשתלבת לרחוב המייסדים) עד שתגיע לכיכר השלישית  .בכיכר פנה
ימינה (כיכר עם כדורי אבן) לכיוון השלטים לעין עירון וכפר פינס( .רחוב דגניה) .בצומת הT-
הראשונה יש לפנות שמאלה ולהמשיך לכיוון המושב.



לא להכנס למושב אלא להמשיך ישר .מימין תראו את בית העלמין ,ממשיכים כל הזמן ישר
עוברים את השער שכתוב עליו שטח פרטי ,ממול תראו את משתלת נרוונה ,ברגע שהכביש
הופך לשביל כורכר יש לפנות ימינה (אחרי מתקן השאיבה) ופנייה ראשונה שמאלה  ,מצד
שמאל מטע אפרסק ,מיד אחריו יש מטע אבוקדו – אנחנו שם.

הגעה מהצפון
יש לנסוע דרומה (דרך כביש  4או כביש החוף) .ולפנות שמאלה לכביש  56לכיוון פרדס חנה.


המשך ישר ( כ 22 -ק"מ) עד צומת כרכור  /מנשה (צומת אחת אחרי צומת מחנה שמונים) ,בה
פנה שמאלה לדרך עירון( .אפשר לראות פרסומת גדולה של "אלון" ו"ביגוד" מצד שמאל של
הכביש – זו צומת כרכור)



סע ישר בדרך עירון (המשתלבת לרחוב המייסדים) עד שתגיע לכיכר השלישית  .בכיכר פנה
ימינה (כיכר עם כדורי אבן) לכיוון השלטים לעין עירון וכפר פינס( .רחוב דגניה) .בצומת הT-
הראשונה יש לפנות שמאלה ולהמשיך לכיוון המושב.

לא להכנס למושב אלא להמשיך ישר .ברגע שהכביש הופך לשביל כורכר יש לפנות ימינה (אחרי
מתקן השאיבה) ופנייה ראשונה שמאלה  ,מצד שמאל מטע אפרסק ,מיד אחריו יש מטע אבוקדו
– אנחנו שם.

עידן גנור 2200-020252
www.the-farm.co.il

