
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיריית קרית אונו

 לשכת מהנדס העיר

 החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים

 

-לחוק עזר לקריית אונו )שטחים ציבוריים פתוחים(, התשע"ח 2מכוח סמכותי לפי סעיף 

, ניתנת בזאת הודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים )להלן 2017

 "שצפ"ים( כדלהלן:

 

אשר יסומנו רובעים לצרכי קביעה זו, חולק תחום שיפוט עיריית קריית אונו לשלושה  .1

 באותיות א' עד ג'.

הוכנה מפת חלוקת תחום השיפוט לרובעים, והיא מצויה לעיון הציבור יחד עם  .2

 ובאתר האינטרנט של עיריית קרית אונו. החלטה זו בלשכת מהנדס העיר קריית אונו

י את השצפ"ים המפורטים בטבלה מטה, מכאן כשצפ"ים המיועדים לשמש את קבעת .3

 הנכסים המצויים ברובעים השונים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם השצ"פ חלקה/חלק מחלקה גוש רובע

 6178 א
272-261 ,289 ,291 ,294 ,312-311 ,209 ,208 ,220 '  ,60 ,57 ,

58 , 62 
פארק אריאל שרון ושטחים 

 פתוחים נוספים ציבורים 

 6370 א
123 ,72 ,80 ,66 ,41 ,69 ,67 ,37 ,120 ,78 ,79 ,75 ,77 ,86 ,81 

 
 ספורטק פארק פסגת אונו, 

 ושטחים ציבורים פתוחים נוספים

 56,60 6891 א
גן אחידוב ושטחים ציבורים 

 פתוחים נוספים

 6494 א

403 ,406,5 ,405,416,415,300 ,402 ,302 ,277 ,469 ,451 ,
366 ,367 ,363 ,306 ,307 ,303 ,304 ,430 ,362 ,301 ,159 ,

370,300 
גן העשרים, , שד' קק"ל, ושטחים 

 ציבורים פתוחים נוספים 

 6495 א

259 ,139,258,145,386,379,533,535,536,378,379,585 
,583,147,6,357,7,370,364,382,383,371 

339,156,154,138,266,389,454,444,548, 
550,491,502,503,606,605,501,485,542, 

484,490,480,13,9,468,657,656,271,500,267 99,84, 

פארק אביבה וורשה, פארק 
מכבית, גינת טרומן , גן שלטר, 

 ושטחים ציבורים פתוחים נוספים 

 410,414,240,233,228,30,45,47,46,48,307 6493 א

חורשת ההסתדרות, גן הנרייטה 
, גן הגיבורים ושטחים סולד

 ציבורים פתוחים נוספים

 6496 א

201,410,204,424,267,345,265,347,192,374,371,281,282,3
73,372,348,340,370,369,367,384,383,359,378,382,381,33

6,360,76,96,95,395 

גן הראשונים, גן הפסלים, פארק 
בר יהודה ושטחים ציבורים 

 פתוחים נוספים

 242,216,243,276,189,180,297,8 6492 א
חורשת השבעים ושטחים ציבורים 

 פתוחים נוספים

 6490 ב

425,426,427,447,696,638,688,641,474,473,439,468,460,4
43,442,660,515,644,646,185,184,218,240,331,77,326,280,

273,187,188,266,213,360,389,375,310,307,313,314,615, 
613,242,243 

חורשת  גן השקמה, ,פארק צה"ל
גן כתי וגיורא, גינת עבר  הבנים,

הירדן, פארק שער הקריה ושטחים 
 ציבורים פתוחים נוספים

 119,29,161,31,89,90,91,87,47,128,148 6491 ב

גינת ששת הימים, גן הנרקיס, 
 ושטחים גינת נתי, גינת בצרי

 נוספים פתוחים ציבורים

 6497 ב

301,302,315,368-372,342-346, 395-399, 424-427, 299, 

ושטחים  חורשת קובו, פארק שטרן 461 ,284 ,280 ,194-205 ,213,214 ,456
 ציבורים פתוחים נוספים

 130,91,92,93,89,102 7184 ב
שד' אברהם גולני, שביל הגנים 

 ושטחים ציבורים פתוחים נוספים

 211,150,105,140,141,115,139,110 7185 ב
ים ציבורים פארק רייספלד  ושטח

 פתוחים נוספים

65, 7314 ב 47 . 

133,135,137,139, 129-124,126-111, 109-104 6486 ג  
 ושטחים פארק שכונת צומת סביון

 נוספים פתוחים ציבורים

 6487 ג
116,120,117,124,125,112,109,110,105,119,123,101,10099

 ,96,95,131,121,125,131 
 ושטחיםפארק שכונת צומת סביון 

 נוספים פתוחים ציבורים

 

 

 אדריכל צבי לוין




