ለኑሪት ጎዳና ነዋሪዎች ሰላም ይሁን
የከተማ እድሳት አስተዳደር በጎዳናችሁ የሚደረገውን የአፍርሶ ግንባታ ሂደት በተመለከተ
የደረስንበትን ሁኔታ ልናስታውቃችሁ እንወዳለን።
በቅርብ ጊዜ የተወሰነው የ “ዩባሊም-ጋኒም” ዋና ዕቅድ መሠረት፣ አብዛኛውን የኑሪት ጎዳና
በአፍርሶ ግንባታ ዕቅድ ለከተማ እድሳት የታቀደ ነው።

የየሩሻላይም መዘጋጃ ቤት የጎዳናው

የእድሳት ለውጥ ይደግፋል እንዲሁም የጎዳናው ቤቶች ፈርሰውና በፈንታቸው አዲስ ግንባታን
ለማስገንባት በመፍቀድ በቀዳሚነት የከተማ ሕንፃ ግንባታ ዕቅድ ያራምዳል፣ ይህም የጎዳናው
ነዋሪዎችና በክርያት ምናሔም መንደር የኑሮ ጥራትና የሕዝብ መሠረተ ልማት በማሻሻልም ረገድ
ነው።
በቅርብ ወራት የ“ኑሪት ጎዳና” ዕቅድ በሞሪያ ድርጅት የከተማ እድሳት አሰተዳደር አማካኝነት
የየሩሻላይም መዘጋጃ ቤት መሪነት የሚመራ ነው። በ“ባለሥልጣናት ዕቅድ“ ውስጥ የከተማ
እድሳት አስተዳደር ከንድፍ አውጪው ባለሥልጣን ፍቃድ እስኪቀበል ድረስ የኑሪት ጎዳና በሙሉ
የከተማ እድሳት ንድፍ ያራምዳል። የመንደሩንና የነዋሪዎችን ፍላጎት ተስማሚ የሆነን ንድፍ
በመንደፍ የመንደሩን ነዋሪዎችና የንብረት ባለቤቶችን የማሳተፍ ግዴታ አለብን።
ይህ ጉዳይ ከነዋሪዎች ጋር በትብብር መደረግ ያለበት ስለሆነና ጎዳናውን በሙሉ የሚያጠቃልል
ዕቅድ ለማውጣት ባጀት ከሚሥራድ ሃሺኩን ለመቀበል እንችል ዘንድ የፕሮጀክቱን ንድፍ ለመቀጠል
መርህ

ስምምነታችሁን

ከእናንተ

እንድንቀበል

እንጠይቃችኋላን።

የቤቶች

ባለ

ንብረቶች

የሚፈርሙበት የሚሥራድ ሃሺኩን የሐሳብ መግለጫ ሰነድ ተያይዞ ቀርቦአል። ይህ የስምምነት
ፍቃዳችሁ የንድፍ አስፈጻሚ ቡድን ሥራውን እንዲቀጥልና በተቻለ ፍጥነት ወደፊት መንቀሳቀስ
እንድንችል ይረዳናል።
በሰነዱ ላይ የምታደርጉት የስምምነት ፊርማ የንድፉ ሂደት እንዲቀጥል ያላችሁን ፍላጎት የሚገልጽ
ብቻ ነው። ተያይዞ በቀረበው ሰነድ ላይ መፈረማችሁ የፕሮጀክቱን እውን መሆኑን እናንተን
የሚያስገድድ አይደለም። የአፍርሶ ግንባታ ፕሮጀክት እውን ለማድረግ ከአስገንቢ ኩባንያ ጋር
የምታደርጉት ዝርዝር የስምምነት ውል በተጨማሪ ይህ ጉዳይ በንብረት ባለቤቶች ወኪሎችም
አማካኝነት ጎን ለጎን የሚራመድ ነው። የመዘጋጃ ቤት ንድፍ ፍቃድ በሚያገኝበት ጊዜ በንብረት
ባለቤቶች ወኪሎችም አማካኝነት የሚመረጠው አስገንቢ ኩባንያ ግንባታውን ይጀምራል።

እውነታው ማኅበራዊ እና ያለው የዕቅድ ውስብስብነት አንጻር ይህ ፕሮጀክት ተጨማሪ የመሬት
ምደባ የሚጠይቅ፣ በሞሪያ ድርጅት የሚሠራ የከተማ እድሳት አሰተዳደርና በሚሥራድ ሃቢኑይ
ቨሃሺኩን የገንዘብ ባጀት አማካኝነት፣ ንድፉም በመዘጋጃ ቤት እንዲሁም በእርሱ ብቻ የሚመራ
ነው። በንድፍ አውጪዎች ባለሥልጣናት በኩል ገና የዕቅድ ውሳኔ ስለሌለ ከአስገንቢ ኩባንያዎች ጋር
ግንኙነት የማድረጊያ ጊዜ አይደለም።
ከዚህ በኋላ በምናዘጋጀው ስብሰባዎች በሙሉ እንድትገኑ፣ የንድፉ ተሳታፊዎች እንድትሆኑና
ወሳኔዎችን ለመወሰንና መረጃዎችን በኢጦማር （ኢሜል)፣ በፌስቡክ ወይም በስልክ መቀበል
እንድትችሉና በቤታችሁና በሰፈራችሁ ላይ ኃላፊነት እንድትወስዱ ሁላችሁንም እንጋብዛችኋለን።
የዕቅዱ ቅድመ ተከተሎች እንደሚከተሉት ናቸው：
1. ታህሣስ 2016 （12ኛው ወር) - ከንብረቱ ባለቤቶች ጋር ስብስባ - ከንድፍ አውጪው
ቡድን ጋር ትውውቅ፣ ሰለ ዕቅዱ ያለንን እይታዎች ማስተባበር
2. ጥር (1ኛው ወር） - በየርዕሱ የዕቅድ አውጪ ቡድን ማጠናከር （ትራንስፖርት፣
ማኅበራዊ ሕንፃዎች፣ ተማኞች፣ ማኅበራዊ ጉዳይ፣ ንድፍ）
3. መጋቢት （3ተኛው ወር） - አማራጭ ንድፍ ማቅረብ
4. ነሐሴ - አማራጭ ንድፍ መምረጥ - የተመረጠውን አማራጭ ንድፍ ለንብረት ባለቤቶች
በሙሉ ማቅረብ

ለጥያቄዎቻችሁ መልስና የፈረማችሁበትን ሰነድ ለመመለስ በከተማ እድሳት
አስተዳደር ከኬሬም ጋር ግንኙነት እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን።
ኢጦማር：kerem@moriah.co.il

ወይም በስልክ ቁጥር 02-6295597

ሰነዱን በፋክስ ቁጥር 02-6297539 ለኬሬም ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ።

