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በስተደቡብ ያሉ መንደሮች - የከተማዊ እደሳ
ውድ ነዋሪዎች ፣

መዘጋጃ ቤቱ ከመንግሥት የከተማ እድሳት ባለስልጣን (የቤቶችና ግንባታሚኒስቴር) 

ጋር በመተባበር በከተማዋበስተደቡብላሉትሁሉምየድሮ ሰፈሮች ተግባራዊ የሚሆን

ሰፊ የከተማ እድሳት (አፍርሶ ግንባታ) እና የመልቀቂያ ዕቅድ እያደገ ነው፡፡ የባለሙያ

ቡድንፕሮግራሙንበበርካታወራቶች እያዘጋጀ ነው፡፡

ቃል በገባንበት መሰረት እናንተን ለማዳመጥእና ለማነጋገር እንፈልጋለን ፡፡ ዕቅዱን እና

የተግባር ሂደቱን ለማብራራት፣ አቋማችሁን ለመስማት እና እያንዳንዱን ህንፃ

ለማደራጀት፣ ማህበራዊ ሰራተኞች እና የአማካሪ ቡድን በመጪዎቹቀናት እና

ሳምንታትውስጥያነጋግሯችኋል። ይህን የኮሮና ወረርሽኝ በሽታጭንቁን እያለፍነ

ስለሆነ፣ ምናልባት እየቀነሰ ሲሔድ የነዋሪዎች ስብሰባወችን ማካሄድይቻልይሆናል

(በመመሪያዎች መሰረት እና ጤንናታችሁን በመጠበቅ)፡፡

ማወቅ የሚያስፈልጉ ነጥቦች፣-

ይህ ፕሮግራምውስብስብ ስላለበት፣ እናምማዘጋጃቤቱ ከቤት እና ግንባታሚኒስቴር

ጋር በመሆን ያሉትን ችግሮች እና በሂደቱ የሚነሱትን ችግሮች አስፈላጊ መፍትሄ

መስጠት የሚችሉ እነሱ ናቸው፡፡

ስለሆነም በዚሁደረጃ ማንኛውምሥራ አስፈጻሚ ኩባንያ ወይምሥራተቋራጮች

ጊዜን የማሳጠር ችሎታ ስለሌላቸው፣ማንኛውንም የውል ፊርማ ከነሱ ጋርመፈረም

አያስፈልግም፡፡

ፕሮግራሙዝግጁሲሆን እና የኗሪዎች ወኪል ካደራጃችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን

የግንባታ ሥራ አስፈጻሚ ኩባንያ መርጣችሁመፈራረም ትችላላችሁ፡፡

(ባጠቃልቅይ ልብ እንድታደርጉ የሚያስፈልገው፣ እዚህ የተፃፈው ነገር ሁሉሌላ የህግ

ምክርምትክ አለመሆኑን እና በግላችሁ ከህግ አማካሪዎች ጋር መማከር ጠቃሚ

እንደሆነ ነው)

ከአክብሮት ጋር ፣ጠበቃሊአት ሾኻት ፣ ከንቲባ

ከክንቲባ መልዕክት

በንዚህ አድራሻዎች የንብረት

እና ቤቶች ባለቤት ለሆናችሁ

በሙሉ፡

ቤንፖራት 62-96 (ጥንዶች) 
ቤንፖራት 65-79 (ነጠሎች)
ኤልያሁ ሳአዶን (ሁሉም
ቁጥሮች)
ሂላ
ሲናይ
ሃኻሉጺም
አየሌት ሃሻኻር (ሽፕሪንጻቅ)
ያኢር ሽተረን
ኦር ዮም (አሲሬ ጽዮን)
ሃራብ ኦቫዲያዮሴፍ
ያሃዱት ካናዳ (ጥንድ እና

ነጠላ)
ድጋኒያ
ካጻነልሶን
ሂስታድሩት2-18 (ጥንድ)
ሹክ አቡ ሌቤን
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ፕሮግራሙምንድን ነው?

שפרינצק

/  דגניה

כצנלסו

ן

אסירי ציון

סיני/עמידר

በእነዚህ መንደሮች ዛሬ ምን አለ?

• 105 ህንጻዎች

• 2,200ቤቶች

• 7,200 ኗሪዎች

• መናፈሻዎች፣ ሱቆች እና ህዝባዊ ህንጻዎች

የእደሳው ፕሮግራምምን ያጠቃልላል

(አፍርሶ ግንባታ)

• አፍርሶ አዳዲስ ህንጻዎችን ግንባታ

• በሰፈሩ በሺህ የሚቆጠሩ አዳዲስ ህንጻዎች

• በሺህ የሚቆጠሩ አዳዲስ ቤቶች ተጨማሪ

የግንባታ ቦታ

የእደሳው ፕሮግራም ሌላ ምን ያካትታል ?

• የመኪና ጎዳናዎች፣ የእግረኛ መንገድ እና

የመናፈሻ ገጾችን እደሳ

• አዳዲስ የማህበረሰባዊ ተቋማትን ግንባታ
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የዕቅድ እና አፈፃፀምመርሆዎች

• የሂደት አራማጅ -መንግስታዊ የከተማ እድሳት

ባለስልጣን ከከተማው የስልጣን አካል ተሳትፎ

• የእቅድ መስመር - በዕቅድ አስተዳደር (ቫትማል) 

በተፋጠነ ሁኔታ ለትላልቅ የቤቶች ፕሮግራም

አራማጅ በተቀየሰውመስመር

• ማስረከቢያ እና ፍቃድ - በቫትናል (በዕቅድ

አስተዳደር) አጠቃላይ የፕሮግራም ሰነዶቹ

ከተጨረሱ በኋላ በትራንስፖርት፣ በአካባቢያዊ እና

በመሬት ገጽታ፣ የሕዝብ ፍላጎቶች፣ ዲዛይን፣

በኮንስትራክሽን መብቶች፣ የተደራጀ ሰንጠረዥ እና

ሌሎችምመመሪያዎች

• ደረጃዎች - ግንባታ እና ማፍረስ፣ የመሠረተ ልማት

እድሳት፣ የሕዝብ ሕንፃዎች ግንባታ በደረጃቸው እና

በዓመታት ይከናወናሉ

• ወደ ጊዜያዊ ቤቶችመተላለፍ - በፍርሻ እና
በግንባታ ወቅት ነዋሪዎች በየገንቢው ኃላፊነት ወደ

ጊዚያዊ ቤቶች የተላለፋሉ

• ተጨማሪ የመገንቢያ ቦታዎች - ዕቅዱ
በአቅራቢያው ሰፈር አዳዲስ ቤቶች ያጠቃልላል፣

ለከፊል ነዋሪዎች ወደነሱ የማለፍ አማራጭ አላቸው

ግምታዊመርሃግብር

• እቅድ - 1ዓመት

• ፍቃድ - 1ዓመት

• የነዎሪዎችመደራጀት- 1-2ዓመታት

(ከእቅድ እና ከፍቃድ ጋር ተያዞ)

• የግንባታ ፈቃድ እና ግንባታ - 3-4

ዓመታት

• ወደ አዲስ ቤት ለመግባት ባጠቃላይ 6-8 

ዓመታት
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በሂደቱ የነዋሪዎች ድርሻ ምንድን ነው? 

 እቅድ - እቅዱን ለማሳተፍ፣ ለውይይት እና ለአስተያየት የነዋሪዎችን ግንኙነት ሂደት

ያካትታል

 የባለ ቤቶችመደራጀት- በየክልሉ የሕንጻዎች ወኪሎችን መምረጥ፣ ከገንቢዎች ጋር

ስምምነትን ሂደት ማካሄድ

 ስምምነት- ስራው የሚጠናቀቅ የባለ ንብረቶች ስምምነትን አካትቶ እና በህጉ መሰረት

ነው

 መረጃ እና የመደራጀት ድጋፍ - የከተማው እድሳት አስተዳደር፣ የማኅበራዊ ሥራ

ክፍል እና ማህበራዊ አማካሪ

 የሚገኙ ውጤቶች - በሕንፃዎች እና በቤቶች ውስጥምን እንደሚካተቱ በሕጉ፣

በፕሮግራሙመመሪያዎች እና ከገንቢዎች ጋር ድርድር የሚወሰን ነው

 አፈጻጸም - የግንባታ ፈቃድ ማመልከቻን እና የአፈፃፀም ዕቅድ ከፀደቀ በኋላ ከገንቢ

አካል ጋር መገናኘት



2020| מרץ 

የፕሮግራሙማህበራዊ ድጋፍ ሰጭ

የማህበራዊ አማካሪሙያ

 ነዋሪዎችን እና አካባቢውን በቀረቤታ ለማወቅ በቤታችሁ

እና በመንደራችሁ እየመጣን እናገኛችኋለን

 ፍላጎታችሁን፣ ችግሮቹን እና ለወደፊቱ በቤቶች እና

አከባቢዎች ምን እንደሚያስፈልጋችሁ እንሰማለን

 ለማቀድ እና ለማስፈፀም ምክሮችን ያካተተ ማህበራዊ

ሪፖርት እናዘጋጃለን

 የሕንጻዎች አቫልት ኮሚቴ ምርጫውሳኔዎችን እንዲገነቡ

እንረዳለን

 ዕቅዱን ለማስፈፀም ገንቢውን በምትመርጡበት ጊዜ

የሚወክል ጠበቃ ለመምረጥ ድጋፍ እናደርጋለን

 እቅዶቹን በስብሰባዎች ላይ እናቀርባለን፣ ለጥያቄዎች

መልስ እንሰጥና አስተያየታችሁን እናዳምጣለን

 የባለ ቤቶችን እና የነዋሪዎች መብቶች በተመለከተ መረጃ

እና መመሪያ እንረዳለን

 ከከተማ እድሳት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ጠለቅ አድርጎ

ለማወቅ ተከታታይ ትምህርታዊ ግንኙነት እናደርጋለን (ስለ

ህጎች፣ መብቶች፣ ተጠባቂ ውጤቶች)

 በልዩ የግል እና የቤተሰብ ጉዳዮች አስፈላጊ ምክሮችን

እናበረክታለን

ለአስተዳደራዊ እና ማህበራዊ ድጋፍ

እንቅስቃሴዎች ማዕከል

የሰወች ማስተናገጃ፣ ስብሰባዎች እና

የመረጃ ማዕከል በአሁኑ ጊዜ በአጎራባች

አካባቢዎች እየተዘጋጀ ይገኛል፡ ተጨማሪ

መረጃወች ቆይተው ይገላጻሉ

የማህበራዊ ድጋፍ አጋሮች

 የኦር ይሁዳ ከተማ የእደሳ አስተዳደር

 የኦር ይሁዳ ከተማ የማኅበረሰብ ሥራ

ክፍል

 ማህበራዊ አማካሪ- ጊኦካርቶግራፊያ

ኩባንያ



የፕሮግራሙቡድን፣ ስም እና የመገናኛ አድራሻዎች

የመንግስት ከተማዊ የእድሳት ባለስልጣን

የከፍተኛ እቅድ ክፍል ዳይሬክተር፡ ጉሪ ናድለር

እቅድ ጎራ ዳይሬክተር፡ ኤራን አቭኒ

የማህበረሰብ ግንኙነቶች ዋና ዳይሬክተር፡ ኻጋይ
ቶሌዳኖ

የኦር ይሁዳ ከተማ

የከተማው አርኬክት- ሊአት ቤን አቡ

የከተማው አርክቴክት፡ ዚቭ ጋዶን

የማኅበራዊ እና ማህበረሰብ አገልግሎቶች ክፍል
ዳይሬክተር- አስቲ ኤሼል

የማህበረሰብ ሥራ ክፍል፡ ግኡላ ይስራኤል

የኦር ይሁዳ ከተማዊ የእድሳት አስተዳደር

ዋና የእድሳት አስተዳደር፡ ናቲ ራይኸር 054-
6522192

የማህበረሰባዊ እና ህብረተሰብ ክፍል፡ ኤንዲ
አይዚክ

የፕሮግራሙ ቡድን ሃላፊ

አሪ ኮሄን፣ ዒራድ ሾምሮኒ - አሪ አርክቴክቶች

የፕሮግራሙማህበራዊ ምክር እና ድጋፍ
ቡድን

የቡድኑ መሪ፣ ያአራ ሳፒር፣ ጊኦካርቶግራፊያ 052-
3850692

ለተጨማሪመረጃ:

የመንግስት ከተማዊ የእድሳት ባለስልጣን ማህደረ ገጽ

https://www.gov.il/he/departments/government_authority_for_ur
ban_renewal

የከተማው እድሳት እና ኢንጂነር ክፍል ማህደረ ገጽ

http://or-
yehuda.complot.co.il/protocols/Pages/infotoresident.aspx

አፍርሶ ግንባታ ስምምነትመመሪያ

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/madrich-
leheskem-pinuy-binuy

ለነዋሪዎች ዎኪል ለመገንባት መሰረታዊመርሆዎች

https://www.gov.il/he/departments/guides/ekronot_netzigut_daya
rim

ለአሚዳር ነዋሪዎች መረጃ

https://www.amidar.co.il/wps/portal/amidar/main-menu/urban-
renewal/urban-renewal-amidar

የአፍርሶ ግንባታ ህግ እርማት ቁጥር 6 ሃታሻዓህ (2018)

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504284.pdf
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https://www.justice.gov.il/Units/AppraiserStandardsCommittee/Ap
praiserStandardsCommittee/teken210.pdf

https://www.gov.il/he/departments/government_authority_for_urban_renewal
http://or-yehuda.complot.co.il/protocols/Pages/infotoresident.aspx
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/madrich-leheskem-pinuy-binuy
https://www.gov.il/he/departments/guides/ekronot_netzigut_dayarim
https://www.amidar.co.il/wps/portal/amidar/main-menu/urban-renewal/urban-renewal-amidar
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504284.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/AppraiserStandardsCommittee/AppraiserStandardsCommittee/teken210.pdf

