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ברוך בואך ל"נוירוקליניק" סניף 

 גן.-רמת

הקליניקה ממוקמת ברחוב דרך 

רמת גן, בנין "גיבור  7מנחם בגין 

 .12קומה  ספורט"

 

 לרשותנו ארבעה מקומות חניה

עבור  )מיקומן יפורט בהמשך(

נו בחניון המנויים של בית יאורח

גיבור ספורט. אנו נמסור את 

א הנמצ שומרשמכם מראש ל

 חניון. בכניסה ל

במידה ואף אחת מחניות אלו 

אינה פנויה, יש לצאת מחניון 

החניונים באחד  המנויים ולחנות

 הציבוריים הסמוכים.

 

נכם מגיעים ה אם אפשרית הן מכיוון צפון והן מכיוון דרום של דרך מנחם בגין. החניון עצמו ההגעה אל

מנויים בלבד  אוור" ולהמשיך עם כביש הגישה עד לחניוןמדרום, יש לפנות לחניה של מלון "לאונרדו סיטי ט

תדהר ולאחר -בנין רוגוביןלחניה של מדרך מנחם בגין גיעים מצפון, יש לפנות אם הינכם מ .)השני מימין(

 .ים בלבדיחניון למנו – הפניה לפנות שמאלה לכיוון החניון של "גיבור ספורט"

 

 .527בחניה  -2חניון או ב 370, 369, 359בחניות  -1חניון ב ניתן לחנותבמידה ונכנסתם לחניון המנויים, 

 נעימות!-לחנות בחניות אלו בלבד, על מנת למנוע אי והקפידאנא 

משמאלכם חניה המסומנת תמצאו   -1נכנסתם אל החניון לקומה לאחר ש

 359במספר 

 :359 – איך מגיעים למעלית במידה וחניתם ב

את חניה  םעולים, לאחר שעברתלכו שמאלה לכיוון מספרי חניה 

. לכו 377פנו שמאלה אל המעבר, ושוב שמאלה אחרי  363

תמצאו  394-ל 393, ובין חניה מספר בכיוון המספרים העולים

 את הדלת למעלית המובילה לקומת הלובי של הבניין.

 תפוסה המשיכו עד לחניות המסומנות 359אם חניה 

לאורחי דות יועשגם הן חניות המ 370-ו 369במספרים 

אם גם חניות אלו תפוסות, אנא המשיכו  נוירוקליניק.

 .527לחניה  -2לחניון 

 :370או   369- איך מגיעים למעלית במידה וחניתם ב

 המספרים העוליםלכיוון ל עם הכביש המתעק המשיכו

תמצאו את הדלת למעלית  394-ל 393ובין חניה מספר 

 .המובילה לקומת הלובי של הבניין

של בניין "גיבור ספורט" צאו אל הלובי ומימינכם תמצאו מעליות  ליתם במעלית לקומת הלובילאחר שע

 .12קומה , המובילות לקרובות ביותרהיכנסו אל הנוספות, במעליות אלו 

 ברוכים הבאים!


