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תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון
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קובץ התקנות  ,7810י"ג באייר התשע"ז9.5.2017 ,

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי
זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (6ד(24 ,)1ג) ו–(35א) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים
ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע( 12009-להלן  -החוק),
סעיף (3ג )1לחוק ,כנוסחו בסעיף (20א)( )1לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי
ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה) ,התשע"ז( 22017-להלן -
החוק המתקן) ,סעיף (3ג )2לחוק כנוסחו בסעיף (20א)( )1לחוק המתקן ,סעיף 10א(ד) לחוק,
כנוסחו בסעיף (20א)( )3לחוק המתקן ,סעיף (35א)(1א) לחוק ,כנוסחו בסעיף (20א)( )5לחוק
המתקן ,וסעיף (21ב) לחוק המתקן ,בהסכמת שרת המשפטים  -לעניין תקנה  ,3ובהתייעצות
עמה  -לעניין תקנה 3ד המובאת בתקנה  )2(6לתקנות אלה ולעניין תקנה  ,4בהתייעצות
עם הממונה על יישומים ביומטריים  -לעניין תקנה  ,3באישור ועדת השרים ליישומים
ביומטריים  -לעניין תקנות  2 ,1ותקנה 3ד המובאת בתקנה  )2(6לתקנות אלה ,ובאישור
ועדת הכנסת המשותפת ,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 1א

.1

תיקון תקנה 2

.2

בתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע ,התשע"א( 32011-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי תקנה  1יבוא:
"נטילת אמצעי זיהוי 1א .נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מכל תושב הפונה לקבלת
ביומטריים לצורך
מסמך זיהוי ,והפקת נתוני זיהוי ביומטריים לפי סעיף 3
הנפקת מסמך זיהוי
לחוק וכן נטילה ,הפקה והשוואה לפי סעיף (6א)( )1לחוק,
בידי עובד משרד הפנים שהוסמך לכך ,ייעשו בכל לשכות
רשות האוכלוסין וכן במקומות נוספים ,שיורה ראש
רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיכו לכך ,שבהם תוכל
רשות האוכלוסין לאפשר את השירות באמצעות עובדיה
לקבוצות תושבים מסוימות הנמצאות במקומות כאמור;
פעולות כאמור ייעשו תוך שמירה על כללים הנוגעים
לאבטחת מידע ושמירה על הפרטיות הנהוגים בלשכות
רשות האוכלוסין".
בתקנה  2לתקנות העיקריות -
( )1במקום כותרת השוליים יבוא:
"הוראות מיוחדות לעניין הליך וידוא ואימות לקטין ולאדם שמונה לו
אפוטרופוס;".
( )2במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) על אף האמור בתקנה  ,1במקרה שבו התושב המבקש מסמך זיהוי ביומטרי
הוא קטין שטרם מלאו לו  14שנים או אדם שמונה לו אפוטרופוס ,לא יתקיים
הליך תשאול לגבי הקטין או האדם כאמור; עובד רשות האוכלוסין ייטול אמצעי
זיהוי ביומטריים מהמבקש לאחר שנציגו הזדהה כנדרש לפניו ,הציג ראיה בדבר
היותו נציגו כאמור ועבר הליך תשאול כמשמעו בתקנה (1ב) ובלבד שעובד
רשות האוכלוסין שוכנע בדבר זהות המבקש וזהות הנציג; במקרה שבו לא ניתן
לערוך לנציג הליך תשאול המבוסס על מידע הקיים לגביו ,ייערך לנציג הליך
תשאול המבוסס על מידע הקיים לגבי המבקש והנציג ישיב במקומו.

1
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(א )1במקרה שבו מחזיק נציגו של הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס מסמך
זיהוי ובו אמצעים או נתונים ביומטריים ,ונמצאה התאמה בין אמצעי הזיהוי
הביומטריים שניטלו ממנו לבין האמצעים או הנתונים הביומטריים שבמסמך
הזיהוי ,לא יידרש הליך תשאול אלא אם כן הורה ראש רשות האוכלוסין כי
נדרש הליך תשאול;".
( )3במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) בתקנה זו" ,נציג" של אדם  -כהגדרתו בסעיף  80לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב".41962-

.3

אחרי תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:
"אימות זהות
באמצעים ממוכנים

.4

הוספת תקנה 9א

9א .לשם שיפור שירותי רשות האוכלוסין והנגשתם יכול
שיבוצע ,בעבור אדם שבחר בכך ,אימות זהות גם בדרך של
נטילה ,הפקה והשוואה כאמור בסעיף  6לחוק ,באתרי רשות
האוכלוסין באמצעים ממוכנים ושלא בפני בעל תפקיד;
פעולות כאמור ייעשו תוך שמירה על כללים הנוגעים
לאבטחת מידע ושמירה על הפרטיות הנהוגים באתרי רשות
האוכלוסין ,בדגש על ההיבטים המיוחדים הקשורים במיכון;
לעניין זה תחול תקנה  12בשינויים המחויבים".

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

תיקון תקנה 13

"(ה )1עובד משרד הפנים רשאי להעביר תוצאת זיהוי לפי סעיף  15לחוק במקרה
שבו היה לו או למי מהגורמים המנויים בסעיף האמור יסוד סביר לחשד בדבר קבלת
מסמך זיהוי או ניסיון של אדם לקבל מסמך זיהוי תוך מסירת פרטים כוזבים".

.5
.6

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיוון התשע"ז ( 1ביוני ( )2017להלן  -יום התחילה) .תחילה
בתקופת הוראת השעה כמשמעותה בסעיף (20א) לחוק המתקן ,יקראו את התקנות הוראת שעה

העיקריות כך:
( )1בתקנה (3א) לתקנות העיקריות ,אחרי "המפורטים בתוספת" יבוא "הראשונה".
( )2אחרי תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:
"מידע לתושבים

3א( .א) משרד הפנים יקיים מערך הסברה שמטרתו יידוע
התושב כי העברת תמונות טביעות האצבעות ונתוני
הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן לצורך הכללתם
במאגר הביומטרי איננה חובה ומותנית במתן הסכמתו;
ההסברה תכלול ,בין השאר ,הקרנת סרטוני הדרכה
והצבת שילוט ועלוני הסבר שיהיו זמינים באופן קבוע,
בשפה פשוטה ובהירה ובמקום נגיש ונראה לעין בלשכות
רשות האוכלוסין ,פרסום באתר האינטרנט במקום בולט,
באמצעי תקשורת מרכזיים ובדרכי פרסום אחרות; מערך
ההסברה ייתן מענה לדוברי השפות עברית ,ערבית,
רוסית ,אמהרית אנגלית וצרפתית.
(ב) ההסברה תכלול הסבר כתוב ובו יפורט ,בין השאר,
מהו המאגר הביומטרי ומהם אמצעי זיהוי ביומטריים.

4
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הסכמה לשמירת
תמונות טביעות
האצבעות במאגר
הביומטרי
בקשה למחיקת
תמונות טביעות
האצבעות מהמאגר
הביומטרי

3ב .תושב בגיר המסכים להכללת תמונות טביעות
האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהן ,במאגר
הביומטרי ,יאשר בכתב את הסכמתו לפי טופס הסכמה
הערוך לפי הנוסח שבטופס  1לתוספת השנייה.
3ג.

(א) תושב המבקש למחוק את תמונות טביעות
האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן
שהוכללו במאגר הביומטרי (להלן  -המבקש) ,יחזיר
לעובד רשות האוכלוסין את מסמכי הזיהוי שברשותו
ויאשר את בקשתו בכתב לפי הנוסח שבתוספת
השלישית וכן את בקשתו להנפקת מסמך זיהוי חדש;
מסמכי זיהוי שהיו בתוקף במועד הגשת הבקשה
יבוטלו עם הגשת הבקשה למחיקה.
(ב) רשות האוכלוסין תעביר בקשה כאמור בתקנת
משנה (א) לרשות וכן תעביר את האמצעים או
הנתונים הביומטריים שניטלו באותו מועד מהמבקש
ויחולו הוראות תקנה  13בשינויים המחויבים.
(ג) לא הסתיים הליך הבדיקה של עובד רשות
האוכלוסין ,הרשות לא תמחק את תמונות טביעות
האצבעות מן המאגר אלא לאחר השלמת הליך וידוא
ואימות זהות התושב.
(ד) נמצאה התאמה בין אמצעים או נתונים
ביומטריים של המבקש ,לבין אמצעים או נתונים
ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי ,תמחק הרשות
מהמאגר הביומטרי את תמונות טביעות האצבעות
של המבקש והנתונים שהופקו מהן בתוך  48שעות
מהמועד שבו קיבלה הרשות את הבקשה; ואולם
ראש הרשות רשאי ,בהחלטה מנומקת בכתב ,להאריך
את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על
 14ימים מתום  48השעות כאמור ובלבד שהתקיימו
נסיבות חריגות שבשלהן אין אפשרות סבירה לבצע
את המחיקה בתקופה האמורה.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ,הרשות תמחק
את תמונות טביעות האצבעות של המבקש והנתונים
שהופקו מהן מכלל הגיבויים בתוך  90ימים ממועד
קבלת בקשת המחיקה ברשות; ואולם ראש הרשות
רשאי ,בהחלטה מנומקת בכתב ובאישור השר,
להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא
תעלה על  60ימים מתום  90הימים כאמור ובלבד
שהתקיימו נסיבות חריגות שבשלהן אין אפשרות
סבירה לבצע את המחיקה בתקופה האמורה.
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(ו) במניין הימים לעניין תקנה זו יובאו בחשבון ימי
עבודה בלבד.
הוראות מיוחדות
3ד( .א) הכללת תמונות טביעות האצבעות של קטין
או
לעניין הסכמה
שמלאו לו  16שנים ,או נתוני הזיהוי הביומטריים
בקשה למחיקה של
שהופקו מהן במאגר הביומטרי מותנית בהסכמת
קטין או אדם שמונה
הקטין ונציגו באמצעות הסכמתם בכתב לפי טופס 2
לו אפוטרופוס
שבתוספת השנייה וזאת לאחר שיינתן לקטין הסבר
בכתב בשפה פשוטה ובהירה ,ולפיו העברת תמונות
טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטריים
שהופקו מהן לצורך הכללתם במאגר הביומטרי
איננה חובה ומותנית במתן הסכמתו.

(ב) משרד הפנים יפנה בהודעה לקטין שתמונות
טביעות האצבעות שלו או נתוני הזיהוי הביומטריים
שהופקו מהן הוכללו במאגר הביומטרי ,לקראת הגיעו
לגיל ( 18להלן  -קטין שבגר) ,ויידע אותו על אפשרותו
לבקש את מחיקת תמונות טביעות האצבעות שלו או
נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן ,מהמאגר
הביומטרי.
(ג) היו בידי קטין שבגר מסמכי זיהוי בתוקף ,יחזירם
לעובד רשות האוכלוסין; מסמכי זיהוי שהיו בתוקף
במועד הגשת הבקשה ,יבוטלו עם הגשת הבקשה
למחיקה.
(ד) הכללת תמונות טביעות האצבעות של אדם
שמונה לו אפוטרופוס או נתוני הזיהוי הביומטריים
שהופקו מהן במאגר הביומטרי מותנית בהסכמת
נציגו באמצעות הסכמתו בכתב לפי טופס הסכמה
כאמור בתקנת משנה (א) וכן ,אם אותו אדם מסוגל
להבין בדבר ,גם בהסכמתו בכתב של אותו אדם.
(ה) בקשה למחוק את תמונות טביעות האצבעות של
קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס ואת נתוני הזיהוי
הביומטריים שהופקו מהן מהמאגר הביומטרי תתקבל
בטופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית
באישור בכתב של הקטין או נציגו או של האדם
שמונה לו אפוטרופוס ,או נציגו ,לפי העניין ,ויחולו
הוראות תקנה 3ג;".
( )3התוספת לתקנות העיקריות תסומן "תוספת ראשונה" ואחריה יבוא:
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"תוספת שנייה
(תקנות 3ב ו–3ד)
טופסי הסכמה להכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי

טופס  - 1טופס הסכמה לבגיר
(תקנה 3ב)
כתב הסכמה
(ימולא בנוכחות עובד רשות האוכלוסין)
אני החתום מטה:
מספר זהות  ...........................שם ומשפחה  ....................................תאריך לידה ......................................
מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות שלי והנתונים שיופקו
מהן (במסמך זה  -תמונות טביעות האצבעות) לשמירה במאגר הביומטרי (להלן  -המאגר)
ושימוש בהן לפי הוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע( 2009-להלן  -החוק).
ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש בתמונות טביעות האצבעות שאמסור ,אלא לפי החוק וכי
בנסיבות מסוימות משרד הפנים יהיה רשאי להעבירן למשטרת ישראל ,למשטרה הצבאית
או לרשויות הביטחון.
ידוע לי כי לאחר שנתתי את הסכמתי ,אוכל לחזור בי מהסכמתי ולבקש את מחיקת
תמונות טביעות האצבע מן המאגר ,על ידי הגשת בקשה ברשות האוכלוסין .אם אבקש
כאמור יבוטלו מסמכי הזיהוי שבידי ואצטרך לבקש הנפקה מחדש של מסמכי זיהוי בכפוף
לתשלום אגרה.
ידוע לי כי אינני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות שלי במאגר וכי אם
לא אסכים כאמור ,אקבל מסמכי זיהוי ביומטריים לתקופה שלא תעלה על חמש שנים .פרט
לכך ,תוקף מסמכי הזיהוי והשימושים שאוכל לעשות בהם לא יוגבלו.
ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבעות
לרבות השימוש שניתן לעשות בהן ,כמפורט בעלוני ההסבר.
ידוע לי כי שמירת תמונות טביעות האצבע והנתונים כאמור במאגר הביומטרי נעשית
מכוח הוראת שעה ל– 5שנים הניתנת להארכה.
		

חתימה .........................

תאריך ...............................

----------------------------------------------------------

טופס  - 2טופס הסכמה לקטין/לאדם שמונה לו אפוטרופוס
(תקנות 3ד(א) ו–(ד))
כתב הסכמה
(ימולא על ידי קטין מגיל /16אדם שמונה לו אפוטרופוס ,בנוכחות עובד רשות האוכלוסין)
אני החתום מטה:
מספר זהות  ...........................שם ומשפחה  ....................................תאריך לידה ......................................
מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות שלי והנתונים שיופקו
מהן (במסמך זה  -תמונות טביעות האצבעות) במאגר הביומטרי (להלן  -המאגר) ושימוש
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בהן לפי הוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי
זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע( 2009-להלן  -החוק).
ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש בתמונות טביעות האצבעות שיישמרו במאגר אלא לפי
החוק וכי בנסיבות מסוימות משרד הפנים יהיה רשאי להעבירן למשטרת ישראל ,למשטרה
הצבאית או לרשויות הביטחון.
ידוע לי כי לאחר שנתתי את הסכמתי ,אוכל לחזור בי מהסכמתי ולבקש את מחיקת תמונות
טביעות האצבעות מן המאגר ,על ידי הגשת בקשה ברשות האוכלוסין .אם אבקש כאמור
יבוטלו מסמכי הזיהוי שבידי ואצטרך לבקש הנפקה מחדש של מסמכי זיהוי בכפוף לתשלום
אגרה.
ידוע לי כי אינני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות שלי במאגר וכי אם
לא אסכים כאמור ,אקבל מסמכי זיהוי ביומטריים לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
פרט לכך ,תוקף מסמכי הזיהוי והשימושים שאוכל לעשות בהם לא יוגבלו.
ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבעות
במאגר הביומטרי ,לרבות השימוש שניתן לעשות בהן ,כמפורט בעלוני ההסבר.
ידוע לי כי שמירת תמונות טביעות האצבע והנתונים כאמור במאגר הביומטרי נעשית
מכוח הוראת שעה ל– 5שנים הניתנת להארכה.
		

תאריך ...............................

חתימה .........................

למילוי על ידי הורה או אפוטרופוס:
אני מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות,של בני/בתי/האדם
שמוניתי לו אפוטרופוס שפרטיו/ה מופיעים לעיל ,והנתונים שיופקו מהן (במסמך זה -
תמונות טביעות האצבעות) לשמירה במאגר הביומטרי (להלן  -המאגר) ושימוש בהן
לפי הוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע ,התש"ע( 2009-להלן  -החוק).
ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש בתמונות טביעות האצבעות שיישמרו במאגר אלא לפי
החוק וכי בנסיבות מסוימות משרד הפנים יהיה רשאי להעבירן למשטרת ישראל ,למשטרה
הצבאית או לרשויות הביטחון.
ידוע לי כי לאחר שנתתי את הסכמתי ,נוכל אני או בני/בתי/האדם שמוניתי לו אפוטרופוס,
לחזור מההסכמה ולבקש את מחיקת תמונות טביעות האצבעות מן המאגר ,על ידי הגשת
בקשה ברשות האוכלוסין .אם אבקש כאמור יבוטלו מסמכי הזיהוי שבידי בני/בתי /האדם
שמוניתי לו אפוטרופוס שפרטיו/ה מופיעים לעיל ונצטרך לבקש הנפקה מחדש של מסמכי
זיהוי בכפוף לתשלום אגרה.
ידוע לי כי אינני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר וכי אם לא
אסכים כאמור ,יונפקו בעבור בני/בתי/האדם שמוניתי לו אפוטרופוס מסמכי זיהוי
ביומטריים לתקופה שלא תעלה על חמש שנים .ידוע לי שפרט לכך ,תוקף מסמכי הזיהוי
והשימושים שיהיה ניתן לעשות בהם לא יוגבלו.
ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבעות
במאגר הביומטרי ,לרבות השימוש שניתן לעשות בהן ,כמפורט בעלוני ההסבר.
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ידוע לי כי שמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר הביומטרי נעשית מכוח הוראת שעה
ל– 5שנים הניתנת להארכה.
מספר זהות  ...........................שם ומשפחה  ....................................תאריך לידה ......................................
תאריך ................................

חתימת ההורה /האפוטרופוס .................................

תוספת שלישית
(תקנות 3ג(א) ו–3ד(ה))
בקשה למחיקת טביעות אצבעות שהוכללו במאגר הביומטרי
אני מבקש כי יימחקו תמונות טביעות האצבעות שלי ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו
מהן שהוכללו במאגר הביומטרי.
ידוע לי כי עם הגשת הבקשה עליי להחזיר את מסמכי הזיהוי התקפים שברשותי .מסמכי
הזיהוי שלי יבוטלו בהתאם לחוק ואוכל לבקש את הנפקתם של מסמכי זיהוי חדשים שיהיו
בתוקף עד חמש שנים ,בכפוף לתשלום אגרה.
מסמכי הזיהוי החדשים שיונפקו יכללו שבב ובו תמונות טביעות האצבעות ותמונת הפנים;
תמונת הפנים תועבר למאגר הביומטרי ותישמר בו; תמונות טביעות האצבעות יועברו
למאגר הביומטרי לשם בדיקה בהתאם להוראות החוק ולאחריה יימחקו ולא יישמרו בו.
		
הוראת מעבר

.7

תאריך ...............................

חתימה .".........................

(א) תושב שתמונות טביעות האצבעות שלו ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן,
הוכללו בהסכמתו במאגר הביומטרי בתקופת המבחן שלפי סעיף  41לחוק ,יוכל לבקש
את מחיקת התמונות והנתונים כאמור מהמאגר הביומטרי מיום י' באלול התשע"ז
( 1בספטמבר  )2017עד יום כ"ה באדר ב' התשע"ט ( 1באפריל  )2019באמצעות חתימה
על בקשה לפי הנוסח שבתוספת השלישית לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה )3(6
לתקנות אלה; מיום התחילה ועד לתום התקופה האמורה לא יחולו לעניין התמונות
והנתונים כאמור הוראות סעיפים  16עד  18ו– 21לחוק; על בקשת המחיקה כאמור
יחולו הוראות תקנות 3ג ו–3ד(ה) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה  )2(6לתקנות אלה;
לאחר התקופה האמורה יוכל תושב כאמור לבקש את מחיקת התמונות והנתונים
כאמור ויחולו הוראות סעיפים  16עד  18ו– 21לחוק כאמור.
(ב) ( )1תמונות טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן ,של
קטין שביום התחילה טרם מלאו לו  16שנים ,אשר הוכללו במאגר הביומטרי
בהסכמתו ,בתקופת המבחן לפי סעיף  )1(41לחוק ,יימחקו מן המאגר הביומטרי
בתוך  90ימים מיום התחילה ובתוך  180ימים מכלל הגיבויים.
()2

מסמכי הזיהוי שבידו של קטין כאמור בפסקה ( )1לא יבוטלו.

ט' בניסן התשע"ז ( 5באפריל )2017
(חמ )3-4099

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים
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