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אודות המרכז להעצמת האזרח

המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי 

ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות, ובהיבטים שונים 

הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל 

המרכז את מיזם "המוניטור", הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת 

והנגשתם לציבור. 

"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה, 

אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת 

הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי. 
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תקציר מנהלות

ב־23 במאי 2019, פרצה שריפה בשטחי המועצות חבל מודיעין ומטה יהודה. השריפה גרמה לנזקים כבדים ביישובים 

מבוא מודיעים וקיבוץ הראל. נזקים אלו לא אפשרו לתושבים לשוב לביתם גם בטווח הארוך.

החלטה 4600 עברה כעשרה ימים לאחר פרוץ השריפה והועברו בה תקציבים לטיפול מיידי בתושבים. כמו כן, נקבע 

בהחלטה כי אם לאחר 30 יום התושבים לא יוכלו לחזור לבתיהם תיערך חשיבה מחודשת לגבי המשך הסיוע. ואכן, 

ב־24 ביוני הועברו בהחלטת ממשלה 4614 שני סעיפים המורים על גיבוש תכנית פיצויים לתושבים ועל פינוי האסבסט 

מקיבוץ הראל.

מבחינת סעיפי ההחלטות הרלוונטים ליישום, עולה כי ארבעת הסעיפים בשתי ההחלטות בוצעו )100%(. נראה כי 

מצב החירום, לצד ההבנה כי נדרשת התייחסות אחרת למצב שבו יישוב שלם נהרס כליל, הובילו לביצוע המלא של 

הסעיפים בהחלטה.

n יושם n יושם חלקית n לא יושם

יושם
100%

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים המאפשרים הבאים:

משאבים נדרשים: החלטה 4600 פירטה והצביעה על המקורות התקציביים הדרושים לסיוע. נוסף לכך,   

בהחלטת ההמשך 4614 נקבע תקציב מסגרת של 84 מלש"ח לתוכנית הסיוע ארוכת הטווח. נדמה כי ההצבעה 

על המקורות לתקציבים במקביל לדחיפות התקצוב בשל מצב החירום תרמו לסיוע המהיר.

גורם מתכלל: ההצבעה בהחלטה על גורם מתכלל אחד — הממונה על התקציבים, לו הסמכות להבטיח את   

מתן המשאבים ולנטר את יישומם הביאו ליישום מלא של ההחלטה. 

רשויות מקומיות: שילוב הידיים בהחלטה בין הממשלה המתקצבת לשלטון המקומי וההישענות על יכולות   

היישום שלו הבטיחו את יישום ההחלטה. 
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טבלה מסכמת

מס׳ 

החלטה

מס׳ 

סעיף

סטטוס מה קורה עם זה?מה הוחלט?

יישום 

החלטה 

4600

הועברו 1.5 מלש"ח ממשרד האוצרהקצאה והעברת כספים לרשויות המקומיות1

הועברו 1.5 מלש"ח ממשרד הפנים

הועברו 1.5 מלש"ח מרח"ל 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם 

קביעת קריטריונים למתן סיוע לרשויות 2

המקומיות

הוקמה ועדה אשר בחנה את אופני הסיוע 

לישובים ופיתחה תכנית פעולה ותקציב 

בהתאם

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

החלטה 

4614

הקמת ועדת היגוי בין משרדית להמשך 11

הטיפול במועצות המקומיות

הוועדה הבין־משרדית בראשות הממונה על 

התקציבים במשרד האוצר הוקמה וגיבשה 

מתווה סיוע לרשויות המקומיות שנפגעו 

מהשריפה

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

פינוי האסבסט בישוב מבוא מודיעים וקיבוץ 12

הראל

האסבסט פונה מהיישוב מבוא מודיעים 

ומקיבוץ הראל לפי התקנים של המשרד 

להגנת הסביבה

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם
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רקע 

ב־23 בחודש מאי 2019, פרצה שריפה בשטחי המועצות חבל מודיעין ומטה יהודה. בזמן השריפה פונו כ־3500 תושבים 

מבתיהם ביישובים: מבוא מודיעין, קיבוץ הראל, קיבוץ כפר אוריה וישובים נוספים באזור. לצורך ההשתלטות על 
השריפה הוזעקו כוחות הצלה רבים.1

כתוצאה מהשריפה נגרם נזק כבד לבתי התושבים ביישובים מבוא מודיעים וקיבוץ הראל. בשל מידת הנזק לא התאפשר 

לתושבים לחזור לגור בביתם. משרד הפנים בשיתוף רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון סייעו לתושבים הן 

במציאת פתרונות זמניים, והן במציאת פתרונות לטווח הארוך שיסייעו בשיקום הישובים.2 השיקום בקיבוץ הראל 

כלל בניית מבני קבע חדשים ופינוי האסבסט.3 החלטת הממשלה 4600 מתאריך 02.06.19 קבעה כי יש להעביר באופן 

מיידי תקציב לצורך טיפול בנזקי האירוע. 

בתאריך 24 ביוני 2019 התקבלה החלטת ממשלה 4614, אשר סעיף 11 בה מהווה המשך להחלטה 4600. סעיף זה קובע, 

כי יש להקים ועדת היגוי בין משרדית בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר ובהשתתפות החשב הכללי, 

מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומנכ"ל המשרד להגנת 

הסביבה. תפקיד הוועדה לבחון את הצרכים ולגבש תכנית שיקום למועצות והיישובים שנפגעו בשריפה.4 

1.  מתוך החלטת ממשלה 4600

2.  מתוך מענה של הרשות חבל מודיעין לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 28 בינואר, 2020.

3.  מתוך רשומות מספר 2528 קובץ התקנות מתאריך 28 ביולי, 2019

4.  מתוך החלטת ממשלה 4164, סעיף 11

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4600_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4600_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4600_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4600_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4600_2019
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/reuglation_file_july/he/District_planning_institutions_regulation_file.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/reuglation_file_july/he/District_planning_institutions_regulation_file.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/reuglation_file_july/he/District_planning_institutions_regulation_file.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/reuglation_file_july/he/District_planning_institutions_regulation_file.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
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פירוט סעיפים

החלטה 4600

הקצאה והעברת כספים לרשויות המקומיות. 1

לפי החלטת הממשלה, יועברו 4.5 מיליון שקלים לרשויות מטה יהודה וחבל מודיעין לטובת התמודדות עם נזקי 

השריפות. בהחלטה נקבע כי כל אחד מהמשרדים יקצה 1.5 מלש"ח: משרד הפנים ורח"ל מתקציבי המשרד, ומשרד 

האוצר מתקציב ייעודי תוספתי. האחריות על העברת התקציבים היא של משרד הפנים.

סטטוס: יושם

משרד הפנים והרשויות המקומיות מטה יהודה וחבל מודיעין מסרו כי התקציב שאושר בהחלטת הממשלה להתמודדות 
עם השריפות הועבר במלואו. 1.5 מלש"ח ממשרד הפנים, 1.5 מלש"ח ממשרד האוצר, ו־1.5 מלש"ח מרח"ל.5

קביעת קריטריונים למתן סיוע לרשויות המקומיות. 2

לפי החלטת הממשלה, במקרה והתושבים לא יוכלו לבתיהם מתקופה ארוכה מ־30 יום, רח"ל תבחן מחדש את 

הסיוע לרשויות המקומיות.

סטטוס: יושם

תושבי היישובים מבוא מודיעים וקיבוץ הראל לא חזרו לבתיהם תוך 30 ימים. בעקבות כך, הועברה החלטת המשך 

4614 המפרטת את הוועדה שתקום לצורך העניין.6 

החלטה 4614

 הקמת ועדת היגוי בין משרדית להמשך הטיפול ברשויות המקומיות.. 1

בהחלטה מספר 4614, סעיף 11, הוחלט כי יש להקים ועדה אשר תבחן את מצב שיקום היישוב מבוא מודיעים 

וקיבוץ הראל ותגבש תכנית סיוע ליישובים בסכום שלא יעלה על 84 מלש"ח.7 על ועדת ההיגוי לדווח בכתב 

לממשלה על התכנית שגובשה בתוך 21 ימים קרי עד ה 15.07.20. 

סטטוס: יושם

הוועדה הוקמה ובמסגרתה נוסח נוהל סיוע לתושבי הישובים מבוא מודיעים וקיבוץ הראל.8 ממידע שנמסר ממשרד 

האוצר, תכנית הסיוע כללה שלושה תחומים: שיקום התשתיות המוניציפליות, שיפוי לאזרחים וכן, הסדרת מעמד 

הקרקע ביישוב מבוא מודיעים. מהמשרד נמסר כי עלות התכנית הכלכלית הסתכמה בכ־64 מלש"ח. בהתייחס 

לתחומים עצמם: הכסף עבור שיקום התשתיות הועבר אך, השיפוץ מתקדם לאט ועדיין לא הושלם; התושבים 

קיבלו פיצויים בשני מסלולים שונים לפי בחירתם; מעמד הקרקע של התושבים במבוא מודיעים הוסדר על ידי 
רשות מקרקעי ישראל.9

5.  מתוך מענה של משרד הפנים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 20 במרץ, 2020 

6.  מתוך החלטת ממשלה 4164

7.  מתוך החלטת ממשלה 4164

8.  מתוך נוהל סיוע לתושבי מבוא מודיעים שביתם נשרף ביום ה23 במאי 2019, נספח א'. 16.8.2019

9.  מתוך שיחה שהתקיימה עם גורמים במשרד האוצר בחודש יוני 2020.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4614_2019
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פינוי האסבסט ביישוב מבוא מודיעים וקיבוץ הראל. 2

בהחלטה 4614 בסעיף 12, נקבע כי על המשרד להגנת הסביבה לבחון את פינוי האסבסט עקב השריפות בסכומים 

של עד 3 מלש"ח במועצה אזורית מטה יהודה ועד 0.2 מלש"ח למועצה אזורית חבל מודיעין.

סטטוס: יושם

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי האסבסט פונה משני היישובים במימון וליווי מקצועי של המשרד.10 

10.  מתוך מענה של המשרד להגנת הסביבה לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 7 ביוני, 2020 
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סיכום ותובנות

החלטה 4600 והסעיפים מהחלטה 4614 שונים במהותם ממרבית החלטות הממשלה האחרות שכן, הם מתייחסים למתן 

סיוע במצב חירום לאוכלוסיה ממוקדת. כתוצאה מכך, נראה כי כלל המערכת התגייסה למצוא את הפתרונות המותאמים 

לישובים ולתושבים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. שיתוף הפעולה כלל גם את המשרדים והגופים הממשלתיים 

וגם את המועצות האזוריות. 

מבדיקת ההחלטות עולה כי ארבעת הסעיפים בשתי ההחלטות בוצעו )100%(. נראה כי מצב החירום לצד ההבנה כי 

נדרשת התייחסות אחרת למצב שבו יישוב שלם נהרס כליל הובילו לביצוע המלא של הסעיפים בהחלטה.

n יושם n יושם חלקית n לא יושם

יושם
100%

מניתוח סעיפי הדו"ח עולים המאפשרים הבאים:

משאבים נדרשים: החלטה 4600 פירטה והצביעה על המקורות התקציביים הדרושים לסיוע. נוסף לכך   

בהחלטת ההמשך 4614 נקבע תקציב מסגרת של 84 מלש"ח לתוכניות הסיוע ארוכת הטווח. ההצבעה על 

התקציבים במקביל לדחיפות התקצוב בשל המצב החירומי תרמו לסיוע המהיר.

גורם מתכלל: ההצבעה בהחלטה על גורם מתכלל אחד — הממונה על התקציבים, לו הסמכות להבטיח את   

מתן המשאבים ולנטר את יישומם הביאו ליישום מלא של ההחלטה. 

רשויות מקומיות: שילוב הידיים בהחלטה בין הממשלה המתקצבת לשלטון המקומי וההישענות על יכולות   

היישום שלו הבטיחו את יישום ההחלטה. 
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