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 לכבוד

 ועדה לענייני ביקורת המדינהה ות/חברי ועדה לענייני ביקורת המדינהעפר שלח, יו"ר הח"כ 

 הכנסת הכנסת

 שלום רב, 

שמות הכפרים הלא מוכרים למאגר היישובים באפליקציית הוספת  הנדון:

 העורף ההתרעות של פיקוד

היערכות הגנת "תחת הכותרת  26.8.2020ליום  הקבוע ועדה לענייני ביקורת המדינההדיון  לקראת

הוספת שמות ל ותפעלש, מבקשים, אנו "ג70דוח מבקר המדינה  – העורף מפני איום טילים ורקטות

זאת משום  ,מוכרים למאגר היישובים באפליקציית ההתרעות של פיקוד העורףהכפרים הלא 

לחיים, לשלמות של תושבי כפרים אלה בזכויותיהם הבסיסיות מצב הנוהג דהיום הפגיעה שיש ב

  הגוף ולשוויון.

חוז דרום פנתה בעניין זה מספר פעמים למר יוסי כהן, מפקד מהאגודה לזכויות האזרח כי  נציין

ולא קודמו עד  אך בפועל הדברים נותרו כשהיובפיקוד העורף, ואף נפגשה עם נציגי פיקוד העורף, 

 .17.6.2020כהן מיום לינק לקריאת פנייתנו למר יוסי  .ליום זה

שאינם  שטחים)כפרים לא מוכרים אשר ממוקמים הן בשטחים גליליים  35בצפון הנגב קיימים  .1

שונות:  והן בשטחים מוניציפאליים של רשויות (בתחום השיפוט של רשות מקומית כלשהי

שונות בכפרים ת פי הערכו-מדויק אינו ידוע, אך עלרהט, באר שבע, ערד, ירוחם ועוד. אומדנם ה

ארעיים, לרבות  תושבים המתגוררים הן בבתי קבע והן במבנים 80,000-כ ישנםהלא מוכרים 

 פחונים וצריפים.

 הכפרים הלא מוכרים נעדרים אמצעי מיגון זמינים כלשהם וזאת על אף שהכפרים נמצאים .2

בתוך  ריםבטווח הירי של טילים. בהיעדר מקלטים ציבוריים קבועים או מרחבים מוגנים מוסד

התרעות  הכפרים ובהתחשב בהיקף הסכנה הנשקפת לחייהם קיימת חשיבות מיוחדת לאספקת

 בזמן אמת על ירי טילים עבור התושבים בכפרים הלא מוכרים.

, ומשמשת לשם ללא תשלום מותקנת בטלפון הניידשל פיקוד העורף אפליקציית ההתרעות  .3

 .GPS-על פי שם הישוב בעזרת מערכת הת ורקטו שליחת התרעות בזמן אמת על ירי טילים

ורי עניין" כפי שהם "אז)לבחור שלושה יישובים  לשם הפעלתה, נדרש מתקין האפליקציה

https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_bf4ec12c4c4e401f83d7cc5045c3e1d3.pdf


אמת על ירי טילים, תרגילים של פיקוד  התרעות בזמןם הלגביכדי לקבל ב, (קרויים בתכנה

 עוד. מוגן, היערכות משפחתית ו העורף או מידע על הנחיות התוכנות, בחירת מרחב

קורדינטות של הכפרים גיים המאפשרים העלאת נקודות ציון/טכנולו כי קיימים פתרונות וער,י .4

, ומדובר בפתרון טכני ישים כפי שהיה בעבר עם האפליקציות GPS-ה הלא מוכרים למערכת

כיום התרעות בזמן אמת  . אולם,זורים ולא יישובים ספציפייםאיפשרו לסמן א אשר הפרטיות

מאפשרת שימוש רק על ידי סימון וזו  ליקציית פיקוד העורף באופן בלעדי,ניתנות באמצעות אפ

 את ה כוללתנאינכן -עלו . האפליקציה מתבססת על מאגר היישובים הממשלתישמות יישוב

 .הכפרים הלא מוכרים

למעט היישוב וואדי  –ה כי אף אחד מהישובים הבדווים הלא מוכרים בנגב שביצענו על בדיקהמ .5

 אינהלפיכך, חרף יעילותה של האפליקציה, היא וד העורף. אינו מופיע ביישומון פיק –אלנעם 

 כוללת במאגרה את שמות הכפרים הבדווים הלא מוכרים, ובשל כך, אינה מאפשרת

 ותו מספקת האפליקציה ומעמידה אתלתושביהם להירשם ולהשתמש בשירות החיוני א

 תושבי הכפרים הלא מוכרים בסכנת חיים ממשית.

לאספקת פתרונות מיגון מיידים הגישה בעבר עתירה בדרישה האגודה לזכויות האזרח נזכיר כי  .6

פסק דין ) מפקד פיקוד העורף אבו עפאש נ' 5019/14בג"ץ ) הלא מוכרים בנגב וקבועים לכפרים

לתושבי הכפרים  הציב מיגוניותוד המדינה סירבה לבעבמסגרת העתירה,  ((.26.3.2017מיום 

 מהווה ית פיקוד העורףעי המיגון. אפליקצי, היא כן התחייבה לשיפור יתר אמצהלא מוכרים

 חלק אינהרנטי מהתחייבות המדינה במסגרת ההליך המשפטי, בו היא התחייבה להחיל

 שיפורים בדרכי פעילותה.

ל, ועל מנת לספק לתושבי הכפרים הלא מוכרים אמצעי מיגון כפי לנוכח כל האמור לעי .7

שמות  פתלהוסכי הוועדה תפעל למען קידום הנושא אנו מבקשים  שהתחייבה המדינה,

הכפרים הלא מוכרים לרשימת היישובים באפליקציית ההתרעות של פיקוד העורף, זאת בשל 

 הפלייתם של תושבי הכפרים הלא מוכרים ובשל הפגיעה בזכותם לחיים ולשלמות הגוף.

  בכבוד רב,

 חיו, עו"ד-דבי גילד נא אבן ברי, עו"דס


