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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים 
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-2016

בחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר1עתיקוןסעיף2
זיהוי "אמצעי בהגדרה ,2 בסעיף העיקרי(, החוק - )להלן התש"ע-12009 מידע,
אצבעות טביעות שתי "או יבוא אדם" של המורות "האצבעות אחרי ביומטריים",

אחרותכפישקבעהשר"ע

התיקונים את לערוך מטרתה זו חוק הצעת  כללי
הכללת בחוק שנקבעו בהסדרים הנדרשים 
אמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכי
זיהויובמאגרמידע,התש"ע-2009)להלן-החוק(,לקראת
החלתועלכללתושביהמדינהעתיקוניםאלהמוצעיםלאור
שעלו והמסקנות בחוק שנקבעה תקופתהמבחן ממצאי
בעקבותיה,ביןהשאר,מדיווחיהרשויותהשונות,וכןלאור
המלצתהוועדההמייעצתשמונתהלמשךתקופתהמבחןע

7( התש"ע בכסלו כ' ביום שהתקבלבכנסת החוק,
בדצמבר2009(,הסדיראתהסמכותלנטילתאמצעיזיהוי
ביומטרייםמתושביםלצורךהנפקתמסמכיזיהוי,הפקת
נתוניזיהויביומטרייםמאמצעיםאלהוהכללתםבמסמכי
שתוקם רשות ידי על שינוהל ביומטרי ובמאגר זיהוי
לבירור הדרכים את גם כמו הפנים, במשרד כך לצורך
ביומטרית השוואה של בדרך אדם של זהותו ולאימות
מולמסמכיהזיהויהביומטרייםאומולהמאגרהביומטריע
ביומטרי במידע הטיפול אופן את החוק הסדיר כן כמו
שניטללפיו,העברתואלהמאגרהביומטריוממנווהשימוש
בועההסדריםשבחוק,ובהםהקמתהמאגר,נועדולמנוע
רמת את החכם לתיעוד ולספק זהות וגניבת התחזות

המהימנותהנדרשתע

)להלן הפנים שר קבע לחוק, )1(41 לסעיף בהתאם
-השר(,בהתייעצותעםשרהאוצרועםשרהמשפטים
ומשפט חוק החוקה לוועדת משותפת ועדה ובאישור
הכנסת של הסביבה והגנת הפנים לוועדת הכנסת, של
ולוועדתהמדעוהטכנולוגיהשלהכנסת)להלן-ועדת
הכנסתהמשותפת(,בצוהכללתאמצעיזיהויביומטריים
מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי ונתוני
)תקופתמבחן(,התשע"א-2011)ק"תהתשע"א,עמ'1287(
)להלן-הצו(,תקופתמבחןשלשנתייםשבמהלכהחלו
הוראותהחוקרקעלתושביםשנתנואתהסכמתםלכך
נקבעהכאמורבמטרהלבחוןאת בכתבעתקופתהמבחן
של קיומו נחיצות את הוראותהחוק, של היישום אופן
מאגרביומטריומטרותיו,אתהמידעשישלשמורבמאגר

ואתאופןהשימושבוע

בתמוז כ"ב ביום החלה הצו מכוח המבחן תקופת
התשע"ג)30ביוני2013(,והוארכהבשתיתקופותנוספות
שלתשעהחודשיםכלאחת)ראו:צוהכללתאמצעיזיהוי
ביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר
מידע)תקופתמבחן()תיקון(,התשע"ה-2015)ק"תהתשע"ה,

עמ'1330(;וצוהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהוי
מבחן( )תקופת מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים

944((עהמועד )ק"תהתשע"ו,עמ' )תיקון(,התשע"ו-2016
לסיוםתקופתהמבחןלאחרשתיההארכותכאמורנקבע

ליוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(ע

מכלול הפנים משרד ביצע המבחן תקופת במהלך
פעולותהנדרשותליישוםהחוקבהתאםלהוראותהחוק
והצושנקבעלפיועפעולותאלהכללוביןהשארביצוע
בדיקותזיהויואימותזהותבידירשותהאוכלוסיןוההגירה
יישום בדיקות וביצוע לצו, 8א סעיף להוראות בהתאם
ושמירתמידעבמאגר,בידיהרשותלניהולהמאגרהביומטרי
)להלן-הרשות(,לצורךבחינתנחיצותקיומושלהמאגר

ומטרותיו,היקףהמידעשישלשמורבוואופןהשימושבוע

יצויןכיבמהלךתקופתהמבחן,למעלהמ–1,000,000
מתושבימדינתישראל,אשרמהוויםיותרמ–30%ממבקשי
תיעוד בחירתם, לפי קיבלו, המבחן, בתקופת התיעוד

ביומטרילאומיע

הנוגע בכל הנדרשת הבחינה תהליך משהושלם
לשאלתנחיצותהמאגרוהיקףהמידעשיישמרבו,שוכנע
השרכיקייםצורךבקיומושלמאגרביומטריוכיהדבר
יגשיםאתהמטרהשלשמהנחקקהחוקוהוקםהמאגר,קרי,
מניעתהתחזותוגניבתזהותוהבטחתהמהימנותהנדרשת
לתיעודהחכםעכמוכןשוכנעהשרכיננקטוכלהאמצעים
הדרושיםלשםהגנהעלפרטיותהתושבים,אבטחתהמידע
במאגרביומטריומניעתניצולולרעה,וכןכיהתקיימוכל

הדרישותלפיחוקזהע

כיההסדריםשבחוקיחולועלכלל לצדההחלטה
התושבים,החליטהשר,כיישלערוךתיקוניםבהסדרים
הקיימים,וכןלהחילחלקמהסדריםאלהכהוראתשעה
למשךחמששנים,שיהיהאפשרלהאריכהבצולתקופות
בתכליות לפגוע בלי וזאת להלן, שיפורט כפי נוספות

העומדותביסודהקמתווהפעלתושלהמאגרהביומטריע

במסגרתתיקוניםאלה,מוצעכיהמאגרהביומטרי
יכלולתמונותתוויפניםשלתושבים,ולקבוע,כהוראת
כאמור, חמששנים למשך ונדרש משלים שעהוכהסדר
הוראותלענייןהכללתתמונותטביעותאצבעשלתושבים
הקבוע ההסדר חלף זאת במאגרע בכתב, לכך שהסכימו
היוםבחוק)וכאמורטרםהוחלעלכללהתושבים(שלפיו
גםטביעותהאצבעוגםתמונותהפניםמועברותלמאגר

ס"חהתש"ע,עמ'256ע 1
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בסעיף3לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף3

בסעיףקטן)ג(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקום"האמצעיםוהנתונים )1(
המוצפנים"יבוא"תמונותתוויהפניםונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהן";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

תמונותטביעותהאצבעונתוניהזיהויהביומטרישהופקומהן,המוצפנים )2("
כאמורבסעיףקטן)ב(,יועברולרשותרקלצורךקבלתתוצאתזיהוילפיסעיף14

וכןיועברולמרכזהנפקהלצורךהכללתםבמסמכיזיהוילפיסעיף4ע";

בסעיףקטן)ה(,במקום"למעטבמאגרהביומטרי"יבוא"למעטאגירהבמאגר )3(
הביומטרילפיהוראותפרקד'"ע

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי-2ע

בסעיףקטן)ג(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקום"האמצעיםוהנתונים )1(
המוצפנים"יבוא"תמונותתוויהפניםונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהן";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

תמונותטביעותהאצבעונתוניהזיהויהביומטרישהופקומהן,המוצפנים )2("
כאמורבסעיףקטן)ב(,יועברולרשותרקלצורךקבלתתוצאתזיהוילפיסעיף14

וכןיועברולמרכזהנפקהלצורךהכללתםבמסמכיזיהוילפיסעיף4ע";

בסעיףקטן)ה(,במקום"למעטבמאגרהביומטרי"יבוא"למעטאגירהבמאגר )3(
הביומטרילפיהוראותפרקד'"ע

ונשמרותבועבמקביל,מוצעלהסדיראתהטיפולוהשימוש
במידעהביומטריהמועברלמאגרלצורךהשוואהלנתונים

הכלוליםבמאגרע

התאמות ולבצע הוראות לקבוע מוצע כן כמו
והבקרה הפיקוח מנגנוני את להבטיח כדי הנדרשות
לתיעודהחכםוימנעו הנדרשת שיספקואתהמהימנות

התחזותוגניבתזהותשלתושביהמדינהע

כיום,כוללתההגדרה"אמצעיזיהויביומטריים"  סעיף 1
שבסעיף1לחוקאתתמונתתוויהפניםותמונות 
שתיטביעותהאצבעותהמורותשלאדם,שניתןלהפיק
מהןנתוניזיהויביומטרייםעעםזאת,מאחרשהליךנטילת
בעתיד מחדש להיבחן עשוי )הרכשה( הזיהוי אמצעי
משיקוליםטכנולוגיים,תפעולייםומקצועיים,כגוןהצורך
את להסמיך מוצע האצבעות, של מכוון שיכול למנוע
השרלקבועבתקנותאצבעותאחרותשתמונותטביעותיהן

יינטלוע

נטילת לעניין הוראות קובע לחוק 3 סעיף  סעיפים
זיהוי נתוני והפקת ביומטריים זיהוי אמצעי 5,2ו־6
קרי, זיהוי, מסמך הנפקת לצורך ביומטריים 
תעודתזהותאודרכוןאותעודתמעברכהגדרתםבחוק
הדרכונים,התשי"ב-1952)להלן-חוקהדרכונים(עסעיף
הזיהוי אמצעי כל כי קובע האמור הסעיף של )ג( קטן
תמונות והן הפנים תווי תמונות הן קרי, הביומטריים,
טביעותהאצבע,ונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהם,
יועברולרשותלצורךהכללתםבמאגרהביומטריעמוצע
לקבוע,כהוראהשלקבע,כיתמונותתוויהפניםשלתושב
שניטלולפיסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמור,ונתוניהזיהוי
הביומטרישהופקומהן,יועברולרשותלצורךהכללתם
במאגרהביומטרי,ואילותמונותטביעותהאצבעוהנתונים
הביומטרייםשהופקומהןיועברולרשותרקלצורךקבלת

תוצאתזיהוילפיסעיף14לחוקע

בהתאםלכךמוצעלקבוע,בסעיף5להצעתהחוק,כי
מאגרהמידעהביומטרייכלולרקתמונותתוויפניםונתוני

זיהויביומטרייםשהופקומהןע

עודמוצע,בסעיף6להצעתהחוק,לקבוע,בסעיף10א
כנוסחוהמוצע,הוראותמיוחדותלענייןהטיפולוהשימוש
הביומטריים הזיהוי ונתוני האצבע טביעות בתמונות

שהופקומהן,אשרהועברולמאגררקלצורךהשוואתם
במידעעל לאמצעיםולנתוניםשבמאגרעעלפיהמוצע,
אודותנתוניזיהויביומטרייםשהופקומטביעותאצבעלא
ייעשהכלשימושאחרלמעטביצועהליךההשוואהוקבלת
תוצאתזיהויעזאתבמובחןמהשימושבנתוניהמאגרעצמו,
אשרניתןלעשותבהםשימושלצרכיםאחריםבהתאם
להוראותהחוק,לרבותמסירתהמידעבנסיבותמסוימות
לרשויותהביטחוןוהמשטרהעההגבלהעלהעברתהמידע
תחולמרגעקליטתהמידעברשותועדלסיוםהליךבדיקת

ההשוואהוקבלתתוצאתהזיהויומחיקתהנתוניםע

כמוכןמוצעלקבועבמפורשכיאמצעיםונתונים
כאמור,אשרנשמריםבמאגרבאופןזמנילצורךהשוואה
וקבלתתוצאתזיהוי,לאיימסרולשוםגורםאחר,לרבות
לרשויותהביטחוןוהמשטרהאשרכאמורמוסמכותלקבל

מידעכאמורלפיהסעיפיםהמנוייםבסעיףהמוצעע

להשוותשתי היכולת הגורםהעיקריהמשפיעעל
תמונותשלאותואדםבמאגרביומטריהכוללתמונותתווי
פניםבלבד,הואטווחהזמןשעברביןנטילתתמונותתווי
הפניםעפערהזמניםמתבטאבשינוייםהנובעיםמגדילה

)הזדקנות(,שינוייםבמשקל,חשיפהלשמש,מחלותועודע

זווקשייםנוספיםשעלו כדילהתמודדעםתופעה
הליכי לצורך פניםבלבד בתמונות לשימוש הנוגע בכל
הנוגעת התכלית את להבטיח ובמטרה וזיהוי, השוואה
שלתושביםשהאמצעיםוהנתונים לשמירהעלזהותם
אמינותהתיעוד, נכללובמאגרועל שלהם הביומטריים
מוצעכאמורלקבועכיתמונותטביעותהאצבעיועברו
לרשותאךלאייאגרובאופןממוחשב,מעברלנדרשלצורך
בדיקתהשוואהמולתמונותטביעותהאצבעשלתושבים

הנכללותבמאגרע

בדיקתההשוואהכאמורנדרשת,ביןהשאר,במטרה
למנועמצביהתחזותשלתושבהמבקשלשמורתמונות
תוויפניםבלבד,לתושבשגםתמונותטביעותהאצבעשלו
שמורותבמאגרעזאתמשוםשבשלאורךהתקופה,קיים
קושיבביצועזיהויביןתמונתהפניםשנמסרהלביןתמונות
הפניםשנמסרובידיתושבאחר,לפנייותרמחמששניםע
בתוםהליךביצועההשוואהוקבלתתוצאתזיהוי,יימחקו

תמונותטביעותהאצבעשלהתושבע
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אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:3עהוספתסעיף5א

עלאףהאמורבכלדין,תוקפושלמסמךזיהוישהנפיק5אע"תוקףמסמךזיהוי )א(
מרכזההנפקהלאיעלהעלחמששנים,אלאאםכןקבעהשר,

בצו,תקופתתוקףארוכהיותרע

הצורך את לפחות, שנים לשלוש אחת יבחן, השר )ב(
בהפעלתסמכותולפיסעיףקטן)א(ע"

בסעיף6לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף6

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

על"ד1( הממונה עם ובהתייעצות המשפטים שר בהסכמת השר, )1(
היישומיםהביומטריים,רשאילקבועבתקנות,לצורךשיפוראוהנגשה
קבלת לשם כי שירות, נותן שהוא גוף בידי לציבור הניתן שירות של
שירותמגוףכאמור,יכולשיבוצעאימותזהותושלאדםגםבדרךשל
נטילתאמצעיזיהויביומטריים,הפקתנתוניזיהויביומטרייםוהשוואת
האמצעיםאוהנתוניםכאמורלאמצעיםאולנתוניםהביומטרייםהכלולים

במסמךהזיהוישלאותואדם,באמצעיםממוכניםושלאבפניבעלתפקיד
באותוגוףע

השריקבעבתקנותהוראותלענייןאופןהנטילה,ההפקהוההשוואה )2(
כאמורבפסקה)1(,וביןהשארהוראותלענייןאבטחתמידעע

בסעיףקטןזה,"נותןשירות"-אחדמאלה: )3(

משרדממשלתי; )א(

תאגידשהוקםלפיחוק; )ב(

עלפיהחוקהקיים,בהליךשלבקשהלהנפקת  סעיף 3
תעודתזהותאומסמךנסיעה,מבוצעתנטילה 
שתי טביעות תמונות של והן פנים תווי תמונת של הן
התושביםע כלל על חלה זו והוראה המורות, האצבעות
האלקטרוני בשבב נכללים אלה ביומטריים אמצעים
שבמסמכיהזיהוי,והתושביםשניטלומהםאמצעיםאלה
יקבלומסמכיזיהויהכולליםאתהאמצעיםאוהנתונים
הביומטרייםהןמתמונותתוויהפניםוהןמתמונותטביעות
האצבעשלהםעבתוםתקופתהמבחןוכניסתולתוקףשל
תיקוןזה,המחילאתההסדרשבחוקעלכללהתושבים
)ראוסעיף11להצעתהחוק(,יונפקולכללהתושביםמסמכי
למעט ביומטריים, נתונים או אמצעים הכוללים זיהוי
מסמכיזיהויזמנייםאשרלאיכללושבבעםאמצעיםאו

נתוניםביומטריים,כפישייקבעבתקנותע

עלרקעהקשייםוהמגבלותביכולתהשימושוקביעת
פניםבשלחלוףהזמןממועד זיהויבמאגרלפיתמונות
נטילתתמונותהפנים,בשיםלבלצורךלתתמענהלתכליות
זהות גניבת למנוע ובמטרה המאגר, ביסוד העומדות
ולשמורעלתיעודאמין,מוצעכיתוקפםשלמסמכיזיהוי
לאיעלהעלחמששניםעעםזאת,כדילאפשרגמישותומתן
מענהלהתפתחויותטכנולוגיותבתחוםקביעתזיהוי,מוצע

להסמיךאתהשרלקבועבצותקופתתוקףארוכהיותרע

לאימות בחוק היום המעוגן העיקרי המנגנון  סעיף 4
זהותושלאדםבאמצעותהשוואהביומטרית 
מולמסמכיהזיהוישבידיו,מתייחסלסמכותםשלבעלי
תפקידיםמוגדרים)רובםגורמיביטחון(לחייבאדםהבא
לפניהםלבצעאימותזהותבדרךזו)ראוסעיף6)א(ו–)ה(
לחוק(עסעיף6)א()9(לחוקמאפשרלהרחיבאתרשימתבעלי
התפקידיםהאלהלעובדיגופיםציבורייםהפועליםעלפי
דין)ושיפורטובתוספתהראשונהלחוק(,אשרהוטלעליהם
בחיקוקלאמתאתזהותושלאדםאושתפקידםמחייבזאתע
לעתהזאת,טרםנקבעוגופיםמעיןאלהבתוספתהאמורהע

מוצעלהוסיףלסעיף6לחוקאתסעיףקטן)ד1(כנוסחו
המוצע,אשריאפשרלבצעאימותזהותביומטרישלאדם,
מולמסמכיהזיהוישלו,באמצעיםממוכניםושלאבפני
ידי על השירותים מתן שיפור לצורך וזאת בעלתפקיד,
)תאגידים חוק לפי שהוקמו תאגידים ממשלה, משרדי
סטטוטוריים(,חברותממשלתיות,מוסדותרפואייםוקופות
כך, לציבורע אלה שירותים של הנגשתם ולצורך חולים,
יתאפשראימותזהותבדרךזו,לארקלצורךביצועפעולה
סעיף לפי היום להתאפשר שעשוי כפי זיהוי, במסמך

קטן)ד(ע

התיקוןהמוצעיביאלמינוףהיכולותהטמונותבתיעוד
החכםאשריונפקלתושביישראלבהתאםלחוק,ולמינוף
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הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה )ג(
התשל"ה-21975;

העם, בריאות לפקודת 24)א( בסעיף כהגדרתו רפואי מוסד )ד(
;31940

קופתחוליםכהגדרתהבסעיף2לחוקביטוחבריאותממלכתי, )ה(
התשנ"ד-41994ע";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

על הממונה עם בהתייעצות השר, רשאי )ו( קטן בסעיף האמור אף על ")ז(
יישומיםביומטריים,להורותבצוכילצורךבדיקתמערכתלהשוואתאמצעים
אונתוניםביומטרייםשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,שיורהעליה,יישמרובאופן
זמניבמערכותהממוחשבותשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,אמצעיםאונתונים
ביומטרייםשניטלואוהופקולפיהוראותסעיףזה,וכןלהורותעלהתנאיםלכך;
המידעהאמוריישמרבנפרדמכלפרטמזהה;רשותהאוכלוסיןוההגירהתמחק

אתהמידעמידלאחרסיוםהבדיקהוקבלתתוצאותיהע"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"אמצעיזיהויביומטריים"יבוא"תמונותתוויפנים"5עתיקוןסעיף10
ובמקום"שהופקומהם"יבוא"שהופקומהן"ע

הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה )ג(
התשל"ה-21975;

העם, בריאות לפקודת 24)א( בסעיף רפואיכהגדרתו מוסד )ד(
;31940

קופתחוליםכהגדרתהבסעיף2לחוקביטוחבריאותממלכתי, )ה(
התשנ"ד-41994ע";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

על הממונה עם בהתייעצות השר, רשאי )ו( קטן בסעיף האמור אף על ")ז(
יישומיםביומטריים,להורותבצוכילצורךבדיקתמערכתלהשוואתאמצעים
אונתוניםביומטרייםשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,שיורהעליה,יישמרובאופן
זמניבמערכותהממוחשבותשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,אמצעיםאונתונים
ביומטרייםשניטלואוהופקולפיהוראותסעיףזה,וכןלהורותעלהתנאיםלכך;
המידעהאמוריישמרבנפרדמכלפרטמזהה;רשותהאוכלוסיןוההגירהתמחק

אתהמידעמידלאחרסיוםהבדיקהוקבלתתוצאותיהע"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"אמצעיזיהויביומטריים"יבוא"תמונותתוויפנים"5ע
ובמקום"שהופקומהם"יבוא"שהופקומהן"ע

תיקוןסעיף10

ההשקעההרבהבפרויקטזה,לטובתהציבורעכךיוכלונותני
השירותיםלייעלאתמתןהשירותים,בדרךפשוטהונוחה,
באופןשאימותהזהותנעשהברמהגבוההשלודאותודיוקע
רמתהדיוקהגבוההתאפשרגםהנגשתמבחרגדוליותר
יותר רגישים שירותים לרבות זאת, בדרך שירותים של
המחייביםכיוםהגעהלפקידעהנגשתהשירותיםכאמור
תוכללהתבצעמעברלשעותהעבודהשלנותניהשירותים
ובפריסהגאוגרפיתרחבהיותר,בעמדותהשירותהממוכנות,

דברשיקלעלהתושבבאופןמשמעותיע

זהות אימות של המנגנון מהווה המוצע, פי על
ביומטרימולמסמכיהזיהויבצורהממוכנת,שההסמכה
ולא נוספת אפשרות זה, קטן בסעיף מעוגנת לקביעתו
מחייבתשבהיוכלהתושבלבחור,נוסףעלערוציםאחרים

קיימיםלאימותזהותוע

כמוכןיצויןכיהכללהקבועבסעיף6)ו(לחוקשלפיו
ההשוואה ביצוע בתום מיד יימחק ביומטרי מידע כל
אבטחת ומטעמי מקומי ביומטרי מאגר יצירת )למניעת
מידע(,יחולגםעלהמידעהביומטריאשרניטלאומופק

במסגרתהאימותהממוכןע

מוצעלהסמיךאתשרהפניםלקבועבתקנותהוראות
וההשוואה ההפקה הנטילה, יבוצעו שבה הדרך לעניין
קטן סעיף לפי הביומטריים הנתונים או האמצעים של
)ד1(המוצעעעודמוצעכיתקנותאלהייקבעובהסכמת
היישומים על הממונה עם ובהתייעצות המשפטים שר
הביומטרייםבמשרדראשהממשלה,שמונהלפיסעיף30
לחוקעתקנותאלהיעסקו,ביןהשאר,בנושאאבטחתהמידע,

בכלהנוגעלמתווההטכנולוגישלהמערכתשבאמצעותה
יבוצעאימותהזהותכמוצעבסעיףקטןזהע

רשות עובדי מוסמכים תפקידיהם, מביצוע כחלק
האוכלוסיןוההגירה,מכוחסעיף6לחוק,לבצעהשוואת
או לאמצעים אדם של ביומטריים נתונים או אמצעים
לאחר אדםע אותו של הזיהוי במסמך הכלולים נתונים
ממערכות הנתונים נמחקים כאמור, ההשוואה ביצוע

המחשבשלהרשותע

כנוסחו )ז( קטן בסעיף לחוק, 6 בסעיף לעגן מוצע
המוצע,הוראהשתאפשרלשרהפנים,לאחרהתייעצות
כי בצו להורות ביומטריים, יישומים על הממונה עם
לצורךבדיקותחיוניותשלמערכותההשוואהשלרשות
או אמצעים זמני באופן יישמרו וההגירה, האוכלוסין
נתוניםביומטרייםשניטלואוהופקולפיהוראותסעיף6
לחוק-לצורךהשוואהלנתוניםאולאמצעיםשבמסמך
זיהוי-במערכותהמחשבשלהרשותעאמצעיםונתונים

אלהיישמרוכאמורבלאפרטיםמזהיםע

תיקוןזהמוצעלאחרשבתקופתהמבחןהתעוררצורך
חיוניבביצועבדיקותשלמערכתהשוואתהאמצעיםאו
הנתוניםהביומטריים,ולאהיהאפשרלבצעןבשלהעדרו
שלהסדרהמאפשרשמירהזמניתשלנתוניםלצורךביצוע
כי המבחן תקופת במהלך התברר למשל, כך הבדיקותע
ביצועימערכתההשוואהשלתמונותטביעותהאצבעות
וההגירה האוכלוסין רשות של הביומטריות בעמדות
בנמלתעופהבן־גוריון,נמוכיםבאופןמשמעותימהצפוי
ומהצהרתהיצרן,בלאשהובררוהסיבותלכךעלביצועים

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 2

ע"ר1056,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ע 3

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ע 4
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אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:6עהוספתסעיף10א

"הוראהמיוחדת
לענייןתמונות

טביעותאצבעות

הביומטרי10אע הזיהוי ונתוני האצבע טביעות תמונות )א(
תוצאת קבלת לצורך לרשות הועברו אשר מהן, שהופקו
זיהוילפיסעיף14,לאייכללובמאגרהביומטרי,ולאייאגרו
בומעברלנדרשלצורךקבלתתוצאתזיהויכאמור;הרשות
תמחקאתתמונותטביעותהאצבעוהנתוניםשהופקומהן

מידלאחרקבלתתוצאתהזיהויע

אמצעיםאונתוניםביומטרייםהנכלליםבמאגרבאופן )ב(
)א(,ישמשואתהרשותרקלצורך זמניכאמורבסעיףקטן
השוואתםמולהאמצעיםאוהנתוניםהביומטרייםהכלולים
ולא ,14 סעיף לפי זיהוי תוצאת וקבלת הביומטרי במאגר
המנויים מהגורמים גורם לרבות אחר, גורם לכל יימסרו

בסעיפים16עד18ו־21ע"

)2(שלאותוסעיףקטן-גם7עתיקוןסעיף20 בסעיף20)ב(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ולענייןפסקה
לוועדתהכנסתהמשותפתליישומיםביומטריים"ע

בסעיף27)ב(לחוקהעיקרי,פסקה)2(-תימחקע8עתיקוןסעיף27

הנמוכיםעשויותלהיותסיבותשונות,כגוןאיכותסורק
בדרכונים הביומטריה הרכשת איכות האצבע, טביעות
שהונפקו,בעיותבתפעולהעמדות,בעיותבאלגוריתמים

שלהאימות,כיוונוןלאנכוןשלהספים,ועודע

כאמור,במהלךתקופתהמבחןלאהיהניתןלבחוןאת
הסיבותלביצועיםהנמוכיםשלמערכתהשוואתטביעות
האצבעכאמור,משוםשבלאאפשרותלשמורולראותאת
תמונותטביעותהאצבעשבאמצעותןבוצעניסיוןהאימות,
לאניתןגםלנתחאותןולקבועאתמידתאיכותן,לבחוןאם
הנוסעהניחאתהאצבעבאופןתקין,אםכישלוןהאימותנובע
מטעותשלהמערכתאףשהטביעותנראותזהות,אושמא
איןטעותבמערכתומדוברבשתיטביעותשונות,וכךהלאהע

מהניסיוןהמצטברבתחוםהביומטריהבכללובמערכת
עולה בפרט, הגבולות בביקורת המשמשת ההשוואה
בבירורכימעתלעתישצורךלשמורבאופןזמניאמצעים
אונתוניםביומטריים,לצורךביצועבדיקות,איתורתקלות,
ניתוחממצאים,קביעתרמותדיוקוכדומהעצורךכאמור
עשוילהתעוררלארקעקבתקלהאלאגםכדילאפשר
אתאיכותהמרכיב שיפוריםבמערכת,שיגבירו הכנסת
באמצעות זאת השירות, במרכיב בלאפגיעה הביטחוני

פיתוחאלגוריתמים,שינויספים,החלפתסורקיםועודע

אםכן,כדילאפשרשימושתקיןואיכותיבמערכות
ההשוואהשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,נדרשמעתלעת
מיפוי,בקרהוניתוחבדיעבדשלנתונים לבצעבדיקות,
המתקבליםמההשוואהביןתמונותטביעותהאצבעאו
תמונותתוויהפניםהניטלותלצורךהשוואתןלאמצעיםאו
הנתוניםהשמוריםבשבבשלמסמכיהזיהויעכדילאפשר
ביצוע לצורך הנתונים של זמנית שמירה נדרשת זאת,
הבדיקותוהניתוחים,ומחיקתםאחרסיוםהבדיקות,ומכאן

ההוראההמוצעתע

יודגשכיאיןלרשותהאוכלוסיןוההגירהכלצורך,
ולאכוונה,לשמוראתהנתוניםהללובאופןשוטף,אלארק
מעתלעת,כאשרמתעוררצורךלבצעבדיקותכאמור,וגם

זאתלפרקזמןקצרשבסיומויימחקוהנתוניםע

דיווח חובת של מנגנון קובע לחוק 20 סעיף  סעיפים 
העבירות לעניין המשותפת הכנסת לוועדת 7ו־10
שלגביהןהוגשובקשותלביתהמשפטלפיסעיף33)2(לחוק,
והאםהליךחקירתןהסתייםבהגשתכתבאישוםעחובת

הדיווחחלהעלהשרלביטחוןהפניםועלשרהביטחוןע

בסעיף10להצעתהחוק,מוצעלמחוקמסעיף33)א(
לחוקאתפסקה)2(,שלפיהראשהרשותידווחמדישנה,
ביןהשארלוועדתהכנסתהמשותפתליישומיםביומטריים,
עלהעבירותשלגביהןהוגשובקשותלביתהמשפטוהאם
הליךחקירתןהסתייםבהגשתכתבאישוםעלאורהתיקון
המוצעכאמורבסעיף33)א(לחוק,מוצעלקבועכיהשרים
ימסרואתהדיווחלפיסעיף20)א(לחוקגםלוועדתהכנסת
המשותפתליישומיםביומטרייםעוזהלשונהשלפסקה)2(

שלסעיף33)א(לחוקשמוצעלמחוק:

בקשותכאמור הוגשו שלגביהן העבירות )2("
בפסקה)1(לביתהמשפטוהאםהליךחקירתןהסתיים

בהגשתכתבאישום;"ע

)2( מוצעלמחוקמסעיף27)ב(לחוקאתפסקה  סעיף 8
יישמרו פחותה באיכות תמונותפנים שלפיה 
במשרדהפניםכאמורבאותוסעיףקטן,וישמשוביןהשאר
לצורךהכללהברישיוןלפיחוקכליהירייה,התש"ט-1949,
ירייה כלי רישיונות בהנפקת שהטיפול מהטעם וזאת
הועברלטיפולהמשרדלביטחוןהפנים)ראו:הודעהעל
פעולה שטח והעברת חוק לפי הנתונה סמכות העברת
ממשרדלמשרד)י"פהתשע"א,עמ'3162((,ומשרדהפנים
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בסעיף32לחוקהעיקרי,במקום"חבריועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת"יבוא"יושב9עתיקוןסעיף32
ראשועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת"ע

בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,פסקה)2(-תימחקע10עתיקוןסעיף33

אחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:11עהוספתסעיף42

"תחולהעלכלל
התושבים

עלאףהאמורבסעיף41,החלביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס42ע
2017(יחולחוקזהעלכללהתושביםע"

תיקוןחוק
הדרכונים

בחוקהדרכונים,התשי"ב-51952,בסעיף4,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:12ע

לחוק 5א סעיף להוראות בכפוף יחולו ו–)ב( )א( קטנים סעיפים לפי ההוראות ")ג(
הכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע,

התש"ע-2009ע"

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין

בחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-13-61965ע

בסעיף25,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,תעודתזהותשתוקפההוגבללפיסעיף26 ")ב1(
לתקופהשאינהעולהעלשנה,תונפקבלאשבבע";

בסעיף26,בסופויבוא"והכולבכפוףלהוראותסעיף5אלחוקהכללתאמצעיזיהוי )2(
ביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע,התש"ע-2009"ע

תחילתושלחוקזהביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017()להלן-יוםהתחילה(ע14עתחילה

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור)להלן-תקופת15עהוראתשעה )א(
הוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

בסעיף32לחוקהעיקרי,במקום"חבריועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת"יבוא"יושב9ע
ראשועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת"ע

תיקוןסעיף32

תיקוןסעיף33בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,פסקה)2(-תימחקע10ע

הוספתסעיף42אחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:11ע

"תחולהעלכלל
התושבים

עלאףהאמורבסעיף41,החלביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס42ע
2017(יחולחוקזהעלכללהתושביםע"

תיקוןחוקבחוקהדרכונים,התשי"ב-51952,בסעיף4,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:12ע
הדרכונים

לחוק 5א סעיף להוראות בכפוף יחולו ו–)ב( )א( קטנים סעיפים לפי ההוראות ")ג(
הכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע,

התש"ע-2009ע"

תיקוןחוקמרשםבחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-13-61965ע
האוכלוסין

בסעיף25,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,תעודתזהותשתוקפההוגבללפיסעיף26 ")ב1(
לתקופהשאינהעולהעלשנה,תונפקבלאשבבע";

בסעיף26,בסופויבוא"והכולבכפוףלהוראותסעיף5אלחוקהכללתאמצעיזיהוי )2(
ביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע,התש"ע-2009"ע

תחילהתחילתושלחוקזהביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017()להלן-יוםהתחילה(ע14ע

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור)להלן-תקופת15ע )א(
הוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

הוראתשעה

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

אינומעבירתמונותלהכללהברישיונותאלהעוזהנוסחה
שלפסקה)2(שמוצעכאמורלמחוק:

היריה, כלי חוק לפי ברישיון הכללתה )2("
התש"ט-1949ע"

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף42,ולקבועבוכי  סעיף 11
41לחוק,הקובעכאמור עלאףהוראותסעיף 
מנגנוניםלהחלתהחוק,יחולהחוק, תקופתמבחןוכמה
עלהתיקוניםהמוצעיםבהצעהזו,עלכללהתושביםהחל

ביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(ע

בהתאםלכךשמוצעלקבועכיתוקפםשלמסמכי  סעיפים 
תווי תמונות שרק לתושבים המונפקים זיהוי 12ו־13
הפניםשלהםוהנתוניםשהופקומהןנכללים 
במאגרלאיעלהעלחמששנים,מוצעלתקןבהתאםלכך
אתסעיף4לחוקהדרכונים,התשי"ב-1952,ואתסעיף26
לחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965)להלן-חוקמרשם

האוכלוסין(ע

ככלל, האוכלוסין, מרשם לחוק 25 לסעיף בהתאם
תעודותהזהותשיונפקויכללושבבאלקטרוניעמוצעלתקן
אתסעיף25האמורולקבועשתעודותזהותזמניות)תעודות
שתוקפןהוגבלבתקנותמכוחסעיף26לחוק(יונפקובלא

שבבעתעודותכאמורמונפקותבמקריחירוםשבהםלאניתן
להנפיקתעודותזהותבכרטיסהנושאשבבובמקריםחריגים

נוספים,כפישמוסמךהשרלקבועלפיסעיף26לחוקע

מוצעלקבועאתתחילתושלהחוקהמוצעליום  סעיף 14
ג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(,וזאתבמטרה 

לאפשרלרשויותלהיערךליישומוע

כאמורבחלקהכללישלדבריההסברומהטעמים  סעיף 15
כמפורטבו,מוצעלקבוע,כהוראתשעהלמשך 
לתקופות לעת מעת להאריכה סמכות )עם שנים חמש
ונדרש משלים הסדר אחת( כל שנים חמש של נוספות
שלהכללתתמונותטביעותאצבעשלתושביםשהסכימו
לכךבכתב,ונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהן,במאגר

הביומטרי,הכולכמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א(

לפסקה )1(

מוצעשבתקופתהוראתהשעה,יקראואתסעיף3)ג(
לחוקכךשתתאפשרהעברתתמונותטביעותהאצבעשל
תושבשהסכיםכאמור,ונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקו
מהן,לרשות,לארקלשםהשוואהוקבלתתוצאתזיהוי

אלאגםלשםהכללתםבמאגרע
ס"חהתשי"ב,עמ'260;התשע"ו,עמ'1159ע 5

ס"חהתשכ"ה,עמ'270;התשע"ו,עמ'832ע 6
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עלאףהוראותסעיףקטן)ג()2(,תמונותטביעותהאצבעונתוניהזיהוי ")ג1(
כאמורבאותוסעיףקטן,יועברולרשותגםלצורךהכללתםבמאגרהביומטרי,
אםהתושבשממנוניטלוהתמונותהאמורותנתןאתהסכמתולכך,בכתב";

במקוםסעיף5איבוא: )2(

מסמך5אע"תוקףמסמךזיהוי של תוקפו דין, בכל האמור אף על )א(
שרק תושב של ההנפקה, מרכז שהנפיק זיהוי
תמונתתוויהפניםשלוהוכללהבמאגרהביומטרי,

לאיעלהעלחמששניםע

השריבחן,אחתלשלוששניםלפחות,את )ב(
הצורךבהפעלתסמכותולפיסעיףקטן)א(ע"

אחריסעיף10אלחוקהעיקרייבוא: )3(

"הוראותלעניין
הכללתתמונות

טביעותאצבע
במאגר

את10בע תושב נתן 10א, סעיף הוראות אף על )א(
הסכמתולהכללתתמונותטביעותהאצבעשניטלו
ממנולפיסעיף3ונתוניהזיהויהביומטרישהופקו
מהן,במאגרהביומטרי,כאמורבסעיף3)ג1(,ייאגרו
גםתמונותטביעותהאצבעאוהנתוניםהאמורים
במאגר,ויחולולענייןזההוראותסעיף10;לאנתן
תושבאתהסכמתוכאמור,יחולולענייןהתמונות

והנתוניםכאמורהוראותסעיף10אע

תושבשתמונותטביעותהאצבעשלוהוכללו )ב(
במאגרהביומטרילפיהוראותסעיףקטן)א(,יוכל
לבקש,במועדשבוהואמבקשהנפקתמסמךזיהוי
חדש,אתמחיקתטביעותהאצבעשלומןהמאגר,
בידי היה השר; שקבע ובתנאים בדרך והכול
תושבהמבקשמחיקהכאמור,בעתהגשתהבקשה
להנפקתמסמךזיהויחדש,מסמךזיהויאחרבתוקף,
יהיהמסמךהזיהויהאחרבטלעםהגשתהבקשה
האמורה,אלאאםכןמתקיימותנסיבותמיוחדות

שקבעהשרע";

לפסקה )2(

עלרקעהקשייםוהמגבלותביכולתהשימושוקביעת
זיהויבמאגרלפיתמונותפנים,בשלחלוףהזמןממועד
מענה לתת לבלצורך בשים וכן הפנים, תמונות נטילת
לתכליותהעומדותביסודהמאגרובמטרהלמנועגניבת
5אלחוק, זהותולשמורעלתיעודאמין,מוצעכיסעיף
במהלך ייקרא החוק, להצעת 3 בסעיף המוצע כנוסחו
תקופתהוראתהשעהכךשתוקפםשלמסמכיהזיהוישל
תושביםשרקתמונותתוויהפניםשלהםוהנתוניםשהופקו
מהן,נכללובמאגר,יוגבללחמששניםעמכאןשתוקפםשל
מסמכיהזיהוישלתושביםשהסכימושגםתמונותטביעות
האצבעשניטלומהםוהנתוניםשהופקומהןייכללובמאגר,
יהיהבהתאםלדיןהקייםולאיוגבלכאמורעעםזאת,כדי
טכנולוגיות להתפתחויות מענה ומתן גמישות לאפשר

בתחוםקביעתזיהוי,מוצעלהסמיךאתהשרלקבועבצו
תקופתתוקףארוכהע

לפסקה )3(

כנוסחו 10א סעיף את לחוק להוסיף מוצע כאמור,
המוצעבסעיף6להצעתהחוק,ולקבועבוהוראותמיוחדות
האצבעות טביעות בתמונות והשימוש הטיפול לעניין
למאגר המועברים מהן, שהופקו הביומטריים והנתונים

לצורךהשוואהמולנתוניהמאגרוקבלתתוצאתזיהויע

מאחרשמוצע,למשךתקופתהוראתהשעה,לאפשר
העברהשלתמונותטביעותאצבעונתוניםשהופקומהן
לחוק, להוסיף מוצע במאגר, הכללה לצורך גם כאמור,
10ב סעיף את האמורה, התקופה למשך שעה כהוראת
לחוקכנוסחוהמוצע,ולקבועבוהסדרלהכללתהאמצעים
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בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)1(יבוא: )4(

מספרהתושביםשכלאמצעיהזיהויהביומטרייםשלהםנכללים ")1א(
במאגרלפיהוראותפרקד'ומספרהתושביםשרקתמונותתוויהפנים

שלהםנכללותבמאגרלפיהוראותהפרקהאמור;";

בסעיף35)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )5(

הסכמהבשםקטיןאואדםשמונהלואפוטרופוסלנטילתתמונות ")1א(
טביעותאצבעמקטיןאומאדםכאמור,לצורךהכללתןבמאגרהביומטרי;"ע

שרהפניםרשאי,בצו,באישורהממשלהובאישורהכנסת,להאריךאתתקופת )ב(
הוראתהשעהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתע

מיוםפרסומושלחוקזהעדיוםהתחילהימשיכולחולהוראותצוהכללתאמצעי16עהוראותמעבר )א(
זיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע)תקופתמבחן(,
התשע"א-72011,כנוסחוערבתוםתקופתהמבחן,למעטחובותהדיווחוהבדיקותלפי

סעיפים8אעד10בו־11לצוהאמורע

תושבשתמונותטביעותהאצבעשלוונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהן, )ב(
הוכללובהסכמתובמאגרהביומטריבתקופתהמבחןשלפיסעיף41לחוקהעיקרי,יוכל
לבקשאתמחיקתהתמונותוהנתוניםכאמורמהמאגרהביומטרי,בתוךתקופהשיקבע

השר)בסעיףזה-תקופתמעבר(ובדרךשיקבע;ביקשכאמור-

בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)1(יבוא: )4(

מספרהתושביםשכלאמצעיהזיהויהביומטרייםשלהםנכללים ")1א(
במאגרלפיהוראותפרקד'ומספרהתושביםשרקתמונותתוויהפנים

שלהםנכללותבמאגרלפיהוראותהפרקהאמור;";

בסעיף35)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )5(

הסכמהבשםקטיןאואדםשמונהלואפוטרופוסלנטילתתמונות ")1א(
טביעותאצבעמקטיןאומאדםכאמור,לצורךהכללתןבמאגרהביומטרי;"ע

שרהפניםרשאי,בצו,באישורהממשלהובאישורהכנסת,להאריךאתתקופת )ב(
הוראתהשעהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתע

מיוםפרסומושלחוקזהעדיוםהתחילהימשיכולחולהוראותצוהכללתאמצעי16ע )א(
זיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע)תקופתמבחן(,
התשע"א-72011,כנוסחוערבתוםתקופתהמבחן,למעטחובותהדיווחוהבדיקותלפי

סעיפים8אעד10בו־11לצוהאמורע

הוראותמעבר

תושבשתמונותטביעותהאצבעשלוונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהן, )ב(
הוכללובהסכמתובמאגרהביומטריבתקופתהמבחןשלפיסעיף41לחוקהעיקרי,יוכל
לבקשאתמחיקתהתמונותוהנתוניםכאמורמהמאגרהביומטרי,בתוךתקופהשיקבע

השר)בסעיףזה-תקופתמעבר(ובדרךשיקבע;ביקשכאמור-

והנתוניםהאמוריםבמאגרעעלפיהמוצעיוכלתושבשנתן
אתהסכמתולהכללתתמונותטביעותהאצבעוהנתונים
הביומטרייםשהופקומהן,במאגרהביומטרי,לבקש,במועד
מחיקת את חדש, זיהוי מסמך הנפקת מבקש הוא שבו
טביעותהאצבעשלומןהמאגר,וזאתבדרךובתנאיםשקבע
השרעכמוכןמוצע,בשלהקשייםבקביעתזהותבחלוף
בידי יש אם כי בלבד, פנים תמונות על בהסתמך הזמן
תושבהמבקשמחיקהכאמור,בעתהגשתהבקשהלהנפקת
מסמךזיהויחדש,מסמךזיהויאחרבתוקף,יהיהמסמך
הזיהויהאחרבטלעםהגשתהבקשההאמורהעבהתאם
לכך,תוקפושלמסמךהזיהויהחדששיונפקלתושבכאמור,
יהיהלתקופהשלאתעלהעלחמששנים,בהתאםלהוראות

סעיף5אלחוקכנוסחוהמוצעע

לפסקה )4(

חובת השעה, הוראת תקופת למשך לקבוע, מוצע
שכל התושבים מספר אודות על הרשות, לראש דיווח
אמצעיהזיהויהביומטרייםשלהםנכלליםבמאגרומספר

התושביםשרקתמונותתוויהפניםשלהםנכללובמאגרע

לפסקה )5(

הוראות בתקנות לקבוע השר את להסמיך מוצע
לענייןמתןהסכמהלנטילתתמונותטביעותאצבעבשם

קטיןאואדםשמונהלואפוטרופוסע

משרדהפניםיפעללהביאלידיעתהתושבהמבקש
לקבלמסמךזיהוי,אתהאפשרויותהעומדותלפניובהתאם
להוראותהחוקוהצורךבקבלתהסכמתולכלולאתתמונות

טביעותהאצבעשלו)והנתוניםשיופקומהן(במאגר,ואת
המשמעויותהנגזרותמכךלענייןתוקפםשלמסמכיהזיהוי

שיונפקולוע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהסמיךאתשרהפנים,בצו,באישורהממשלה
השעה הוראת תקופת את להאריך הכנסת, ובאישור

לתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתע

אמצעים הביומטרי במאגר מצויים כיום,  סעיף 16
אונתוניםביומטרייםשלכ–1,000,000תושבים 
שנתנואתהסכמתםלהשתתףבתקופתהמבחןואשרניטלו
מהםבמהלךתקופהזועמוצעכיתושביםשתמונותטביעות
האצבעשלהםניטלומהםבמהלךתקופתהמבחן,יוכלו
לבקשאתמחיקתתמונותטביעותהאצבעשלהםמןהמאגר
הביומטרי,וזאתבתוךתקופהשיקבעהשרבתקנות)להלן
-תקופתהמעבר(ובדרךשיקבעכאמורעכלומר,תושבים
אלהיוכלולבקשאתהמחיקהגםשלאבעתהנפקתמסמך
זיהויחדש)אךבתוךתקופתהמעברשנקבעה(עכמוכןמוצע,
בדומהלקבועבסעיף10אלחוקכנוסחוהמוצעבסעיף6
האצבע שטביעות התושבים כלל )לגבי החוק להצעת
שלהםנכללותבמאגר(,כיאםביקשהתושבאתמחיקת
טביעותהאצבעשלומןהמאגר,יהיומסמכיהזיהוישבידו
בטליםעםהגשתהבקשה,ויונפקולומסמכיזיהויחדשים
בהתאםלהוראותהחוקעכמוכןמוצע,כילאיחולו,עד
מסירת המאפשרות החוק הוראות המעבר, תקופת תום
מידעמתוךהמאגר,לרבותלרשויותהביטחוןוהמשטרה,
לגבינתוניטביעותהאצבעשלתושביםשנתנוהסכמתם

ק"תהתשע"א,עמ'1287;התשע"ו,עמ'944ע 7
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לאיחולולענייןהתמונותוהנתוניםכאמור,עדתוםתקופתהמעבר,הוראות )1(
סעיפים16עד18ו־21לחוקהעיקרי;

יהיומסמכיהזיהוישבידובטליםעםהגשתהבקשהע )2(

לכלולאתטביעותהאצבעשלהםבמאגר,במהלךתקופת
המבחןע

עודמוצעלקבועכיבתקופהשמיוםפרסומושלהחוק
המוצעועדיוםהתחילה,ימשיכולחולהוראותצוהכללת

אמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכי
זיהויובמאגרמידע)תקופתמבחן(,התשע"א-2011,כנוסחו
ערבתוםתקופתהמבחן,למעטחובותהבדיקהוהדיווחלפי

סעיפים8אעד10בו־11לצוהאמורע
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