תושבים יקרים שלום,
בתקופה האחרונה התארגנו מספר תושבים מאזור
סובב פארק צה"ל ,להקמה של נציגות רחבה ופעילה
מכל קצוות השכונה ,על מנת לקדם נושאים רבים
לטובת התושבים.
שכונת "סובב פארק צה"ל" מוגדרת כמתחם הנמצא
בין הרחובות שלמה המלך ,לוי אשכול וצה"ל בתוספת
רחבת הביטחון.
העירייה מתכננת להעלות הילוך מבחינת העשייה ולטפל
במגוון רחב של נושאים אשר משפיעים על התושבים
בשכונה הנהדרת הזו.

שאלון בנושא

שדרוג
פארק צה"ל

במסגרת פעילות זו הקימו התושבים קבוצת פייסבוק חדשה-
חפשו בפייסבוק "שכונת סובב פארק צה"ל  -קרית אונו"
או גשו ישירות לwww.facebook.com/groups/sovev -
נשמח מאוד לראות את כולכם מצטרפים לקבוצה זו
)הקבוצה סגורה ומיועדת לתושבי השכונה בלבד – בקשו
להצטרף לקבוצה ובקשתכם תאושר(.
קבוצה זו נועדה לאפשר לדון באופן
פתוח וחופשי בכל נושא הקשור
לשכונה ,לאפשר לכל התושבים
להעלות נושאים לשיפור ולטיפול
ולקדם שיתוף פעולה ועשייה בין
תושבי השכונה.

בחירות רשמיות
לנציגות השכונה

שדרוג
פארק צה"ל
במסגרת שיתוף פעולה עם התושבים מבצעת העירייה
בימים אלה תכנון לשדרוג משמעותי של פארק צה"ל.
על מנת לבצע תכנון הנותן מענה לצרכי התושבים ,ותוך
שיתוף פעולה מלא עם נציגות השכונה ,נשמח מאוד אם
תוכלו לענות על שאלון זה הנועד למפות את הצרכים
וההעדפות לגבי הפארק ולספק מענה הולם לכלל
התושבים המשתמשים בפארק ובתשתיות שבו.
על השאלון ניתן לענות באחת מן הדרכים הבאות:
 .1הצטרפות לפורום תושבי השכונה  -חפשו בפייסבוק
"שכונת סובב פארק צה"ל  -קרית אונו" או גשו ישירות
ל www.facebook.com/groups/sovev -בפורום
זה מופיע קישור ישיר לשאלון.
 .2גשו ישירות לשאלון באינטרנט וענו עליו
)נדרש לציין רק שם מלא וכתובת(
 www.goo.gl/YJnDDPאו סרקו את הקוד
הבא מהנייד והגיעו ישירות לשאלון.

בחודשים הקרובים יתקיימו בחירות רשמיות
לנציגות השכונה ,על מנת לקבע את מעמד הנציגות
באופן רשמי ולחזק אותה בפעילות מול העירייה.

 .3מלאו את השאלון בדף זה ושלחו אותו
לעירייה לפקס | .03-7956650
 .4המועד האחרון למענה על השאלון ,יום א' 22.3.15
בברכת שיתוף פעולה פורה,
עיריית קריית אונו ונציגות תושבי סובב פארק צה"ל.

שם מלא

כתובת

 .1האם תהיו מעוניינים בשבילי אופניים ידידותיים בפארק?
 .2האם על שבילי האופניים להיות בנפרד משבילי הולכי רגל?
 .3האם תרצו שיותקנו בפארק מתקני כושר?
 .4האם תרצו שיותקנו בפארק ברזיות נוספות?
 .5האם לדעתכם יש להוסיף עוד ספסלים בפארק?
 .6האם יש להוסיף תאורה?
 .7האם לדעתכם יש להתקין בפארק שולחנות ישיבה?
 .8האם תרצו שניישם משחקי רצפה על השבילים?
 .9האם תרצו שנתקין מתקני הצללה מעל מתקני הכושר?

איכות .חיים

03-5311111

 .10האם תהיו מעוניינים להשאיר את השיחים הגדולים שמסביב לדשא בפארק כפי שהם,
או להחליפם בצמחיה נמוכה יותר )כן – להשאיר ,לא – להחליף(?

www.kono.org.il

המוקד העירוני לשירותך  24שעות ביממה בטלפון 9 9 9 4

*

הצעות נוספות ניתן לכתוב כאן:

כן

לא

הנציגות הנוכחית פועלת כנציגות
זמנית עד לבחירות אלו ,וכוללת נציגים
מכל רחבי השכונה:
• ליאת ודורון תמיר מרח' שלמה המלך .38
• אורן מרמור מרח' החבצלת .8
• אבנר לידור מרח' החבצלת .6
• שאולה הייטנר מרח' צה"ל .79
• דינה ויוני פריינטה מרח' האיריס .15
• אביב אטלס מרח' האיריס .1
• אבי רגב מרח' ההדר .18
• סמדר פרידמן מרח' התאנה .2
• מיכל נעמני מרח' הזית.
• חיים שצופק מרח' הביטחון .5

