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  משרד הבינוי והשיכון יטפל בתשתיות ובבתים שנפגעו באסון השריפה בכרמל

  
  

 הוחלט כי משרד הבינוי והשיכון יהיה, ישיבת הממשלה שהתכנסה היום בטירת הכרמלבעקבות 
שר . )למעט נושאי עצים וייעור (הגורם המרכזי בטיפול בכל ההיבטים הפיזיים בישובים שנפגעו

הבינוי והשיכון אריאל אטיאס ערך היום סיור באזור שנפגע וקיים ישיבת עבודה עם המועצה 
  .תושבים ולבתיםגרם ל הכרמל בה מצוי עיקר הנזק שנהאזורית חוף

בישיבה עם הנהלת המועצה הראשית חוף הכרמל הוחלט כי כבר מחר בבוקר יצאו צוותי עבודה 
כדי ,  והמועצה האזורית חוף הכרמלמשותפים של האגף לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון

אנשי המשרד יבדקו את הנזקים שיגרמו . לבתים ולתשתיות, הנזקים שנגרמו לתושביםלבדוק את 
ויכינו בימים הקרובים אומדן עלויות הנזקים שיוגשו לוועדת ההיגוי שהוקמה היום ולמשרד 

  .האוצר
 בתים במועצה האזורית חוף הכרמל וברשויות המקומיות 100עד היסוד הערכות נפגעו הלפי 

מוסדות ציבור ושטחים , לחשמ, ביוב, מים, בסביבה לצד פגיעה בתשתיות כבישים ומדרכות
  .ציבוריים ובבתים נוספים

משרד הבינוי והשיכון יפעל מול כי , עוד הוחלט בישיבה עם המועצה האזורית בראשות כרמל סלע
  .והמועצה האזורית תרכז את פניות התושבים, האזוריתועצה המ

  
  

ד "תוכנית מפורטת לשיקום הנזקים הפיזיים מן השריפה וסיוע בשכמגבש  משרד הבינוי והשיכון
  .לצורך דיור חלופי למשפחות שביתם ניזוק

  
 החל מקיבוץ בית אורן שנפגע בצורה החמורה ביותר דרך עין �התוכנית עוסקת בכל רמות הפגיעה 

  .הוד ועד ניר עציון
  

- תשתית תת� בשריפה בכל הישובים תידרש תוכנית לשיקום התשתיות הפיזיות שנפגעו -
 .מדרכות ונוי, כבישים, קרקעית

 . ייבדק הכיסוי הביטוחי בגינם ובהתאם תגובש החלטה�בבתים שנפגע ובשריפה  -
 . יידרש תכנון וביצוע לשיקום שטח הקיבוץ שנשרף�לגבי קיבוץ בית אורן  -
הן  משרד הבינוי והשיכון מגבש תוכנית לסיוע בשכר דירה למשפחות שבתי�דיור חלופי  -

במידה ודיור חלופי אינו , והם אינן יכולות לשוב ולגור בביתן בזמן הקרוב, נפגעו בשריפה
 .מכוסה בפוליסת הביטוח

  
  .הצעה מפורטת תובא לדיון בצוות הבינמשרדי שהוקם על פי החלטת הממשלה

  
 ,אנו כואבים את כאבם של תושבי אזור הכרמל"אמר היום כי אריאל אטיאס שר הבינוי והשיכון 

בימים הקרובים נגיש למשרד האוצר ולוועדת ההיגוי את . יש לנו חובה להקל עליהם באופן מיידי
זה המבחן . האומדן שלנו כדי שנוכל לקבל הרשאות להתחייב ולהיכנס לעבודה באופן מייד

  ."האמיתי של החלטת הממשלה שלא תהיה עוד החלטה שתטבע בים של בירוקרטיה


