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חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר מידע )תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-2017*

בחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר1פהחלפתמונח
מידע,התש"ע-12009)להלן-החוקהעיקרי(,בכלמקום-

במקום"ממונהעלהפרטיות"יבוא"ממונהעלהגנתהפרטיות"; )1(

במקום"הממונהעלהפרטיות"יבוא"הממונהעלהגנתהפרטיות"; )2(

במקום"והממונהעלהפרטיות"יבוא"והממונהעלהגנתהפרטיות"פ )3(

בסעיף3לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף3

בסעיףקטן)ג(,במקום"האמצעיםוהנתוניםהמוצפנים"יבוא"תמונותתוויהפנים )1(
ונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהןשהוצפנו";

בסעיףקטן)ה(,במקום"למעטבמאגרהביומטרי"יבוא"למעטאגירהשלתמונות )2(
תוויפניםונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהןבמאגרהביומטרילפיהוראותפרקד'"פ

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:3פהוספתסעיף5א

עלאףהאמורבכלדין,תוקפושלמסמךזיהוישהנפיק5אפ"תוקףמסמךזיהוי )א(
מרכזההנפקהלאיעלהעלחמששנים,אלאאםכןקבעהשר,

בצו,תקופתתוקףארוכהיותרפ

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

בסעיף6לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף6

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעםהממונהעליישומים")ד1( )1(
או המשותפת,רשאי,לצורךשיפור ועדתהכנסת ביומטרייםובאישור
לקבוע שירות, נותן שהוא גוף בידי לציבור הניתן שירות של הנגשה
בתקנותכילשםקבלתשירותמגוףכאמור,יכולשיבוצעאימותזהותו
שלאדםגםבדרךשלנטילתאמצעיזיהויביומטריים,הפקתנתוניזיהוי
ביומטרייםוהשוואתהאמצעיםאוהנתוניםכאמורלאמצעיםאולנתונים
הביומטרייםהכלוליםבמסמךהזיהוישלאותואדם,באמצעיםממוכנים

ושלאבפניבעלתפקידבאותוגוף,אםבחרבכךהאדםפ

השריקבעבתקנותהוראותלענייןאופןהנטילה,ההפקהוההשוואה )2(
כאמורבפסקה)1(,וביןהשארהוראותלענייןאבטחתמידע;תקנותלעניין
יובאו המשותפת, הכנסת בוועדת בהן לדון ניתן שלא מידע אבטחת

לאישורועדתהכנסתהמשותפתליישומיםביומטרייםפ

)1(,את איןלמנועמאדםשלאבחרבאימותזהותכאמורבפסקה )3(
קבלתהשירותכאמורבאותהפסקהבאמצעיםשאינםממוכנים,רקבשל

כךשלאבחרבאימותזהותכאמורפ

בסעיףקטןזה,"נותןשירות"-אחדמאלה: )4(

משרדממשלתי; )1(

התקבלבכנסתביוםא'באדרהתשע"ז)27בפברואר2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1100,מיוםי"טבכסלוהתשע"ז)19בדצמבר2016(,עמ'706פ

ס"חהתש"ע,עמ'256פ 1
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תאגידשהוקםלפיחוק; )2(

הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה )3(
התשל"ה-21975;

העם, בריאות לפקודת 24)א( בסעיף כהגדרתו רפואי מוסד )4(
;31940

קופתחוליםכהגדרתהבסעיף2לחוקביטוחבריאותממלכתי, )5(
התשנ"ד-41994פ";

נתונים)2( או אמצעים זה "ובכלל יבוא מהם" "שהופקו אחרי )ו(, קטן בסעיף
ביומטרייםשבמסמךזיהוישלתושב";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )3(

על")ז( הממונה עם בהתייעצות השר, )ו( קטן בסעיף האמור אף על )1(
יישומיםביומטריים,רשאילהורות,בצו,כילצורךבדיקתתקינותפעולתה
שלמערכתלהשוואתאמצעיםאונתוניםביומטרייםשלרשותהאוכלוסין
על תעלה שלא ולתקופה זמני באופן יישמרו עליה, שיורה וההגירה,
חודש,במערכותהממוחשבותשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,אמצעיםאו
נתוניםביומטרייםשניטלואוהופקולפיהוראותסעיףזהלצורךהשוואה
לאמצעיםאוהנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמךזיהוישלתושבלפי
הוראותסעיףזה)בסעיףקטןזה-מידע(שללכלהיותר1000תושבים
וכןלהורותעלהתנאיםלכך;השר,בהתייעצותעםהממונהעליישומים
על בצו, להורות, רשאי המשותפת, הכנסת ועדת ובאישור ביומטריים

הארכתהתקופההאמורהאועלהגדלתמספרהתושביםכאמורפ

מידעיישמרללאקישורלכלפרטמזההורשותהאוכלוסיןוההגירה )2(
תמחקאותומידלאחרסיוםהבדיקהכאמורבפסקה)1(וקבלתתוצאותיהפ

לאתוענקגישהלמידעאלאלמספרמצומצםשלבעליתפקידים )3(
ברשותהאוכלוסין,לצורךביצועבדיקהכאמורבסעיףקטןזהבלבד,ולאחר
שבעליהתפקידיםהאמוריםעברובדיקתהתאמהביטחוניתכמשמעותה

בסעיף15לחוקשירותהביטחוןהכלליפ

במידעשנשמרלפיסעיףקטןזהלאייעשהכלשימושאחרמהשימוש )4(
המותרלפיו,לרבותשימושיםאחריםלפיחוקזהפ"

בסעיף7לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:5פתיקוןסעיף7

איןבהוראותסעיףזהכדילהוסיףאולגרועמסמכותעיכובהנתונהלשוטרלפי ")ג(
כלדיןפ"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"אמצעיזיהויביומטריים"יבוא"תמונותתוויפנים",6פתיקוןסעיף10
ובמקום"שהופקומהם"יבוא"שהופקומהן"פ

אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:7פהוספתסעיף10א

"הוראהמיוחדת
לענייןתמונות

טביעותאצבעות

תמונותטביעותהאצבעותונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקו10אפ
מהן,לאייכללובמאגרהביומטריולאייאגרובופ"

תאגידשהוקםלפיחוק; )2(

הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה )3(
התשל"ה-21975;

העם, בריאות לפקודת 24)א( בסעיף רפואיכהגדרתו מוסד )4(
;31940

קופתחוליםכהגדרתהבסעיף2לחוקביטוחבריאותממלכתי, )5(
התשנ"ד-41994פ";

נתונים)2( או אמצעים זה "ובכלל יבוא מהם" "שהופקו אחרי )ו(, קטן בסעיף
ביומטרייםשבמסמךזיהוישלתושב";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )3(

על")ז( הממונה עם בהתייעצות השר, )ו( קטן בסעיף האמור אף על )1(
יישומיםביומטריים,רשאילהורות,בצו,כילצורךבדיקתתקינותפעולתה
שלמערכתלהשוואתאמצעיםאונתוניםביומטרייםשלרשותהאוכלוסין
על תעלה שלא ולתקופה זמני באופן יישמרו עליה, שיורה וההגירה,
חודש,במערכותהממוחשבותשלרשותהאוכלוסיןוההגירה,אמצעיםאו
נתוניםביומטרייםשניטלואוהופקולפיהוראותסעיףזהלצורךהשוואה
לאמצעיםאוהנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמךזיהוישלתושבלפי
הוראותסעיףזה)בסעיףקטןזה-מידע(שללכלהיותר1,000תושבים
וכןלהורותעלהתנאיםלכך;השר,בהתייעצותעםהממונהעליישומים
על בצו, להורות, רשאי המשותפת, הכנסת ועדת ובאישור ביומטריים

הארכתהתקופההאמורהאועלהגדלתמספרהתושביםכאמורפ

מידעיישמרבלאקישורלכלפרטמזההורשותהאוכלוסיןוההגירה )2(
תמחקאותומידלאחרסיוםהבדיקהכאמורבפסקה)1(וקבלתתוצאותיהפ

לאתוענקגישהלמידעאלאלמספרמצומצםשלבעליתפקידים )3(
ברשותהאוכלוסין,לצורךביצועבדיקהכאמורבסעיףקטןזהבלבד,ולאחר
שבעליהתפקידיםהאמוריםעברובדיקתהתאמהביטחוניתכמשמעותה

בסעיף15לחוקשירותהביטחוןהכלליפ

במידעשנשמרלפיסעיףקטןזהלאייעשהכלשימושאחרמהשימוש )4(
המותרלפיו,לרבותשימושיםאחריםלפיחוקזהפ"

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:5פ

איןבהוראותסעיףזהכדילהוסיףאולגרועמסמכותעיכובהנתונהלשוטרלפי ")ג(
כלדיןפ"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"אמצעיזיהויביומטריים"יבוא"תמונותתוויפנים"6פ
ובמקום"שהופקומהם"יבוא"שהופקומהן"פ

תיקוןסעיף10

הוספתסעיף10אאחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:7פ

"הוראהמיוחדת
לענייןתמונות

טביעותאצבעות

תמונותטביעותהאצבעותונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקו10אפ
מהן,לאייכללובמאגרהביומטריולאייאגרובופ"

ס"חהתשל"ה,עמ'132פ 2

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239פ 3

ס"חהתשנ"ד,עמ'156פ 4
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בסעיף17לחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף17

בסעיףקטן)א(,במקום"ביתמשפטהשלום"יבוא"ביתהמשפטהמחוזי"; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"שופט"יבוא"ביתמשפט"ובמקוםהסיפההחלבמילים )2(
"נשיאביתהמשפט"יבוא"ביתהמשפטהעליון"פ

בסעיף19)ב(לחוקהעיקרי,ברישה,בסופהיבוא"ובלבדשהדברנדרשלשםטיפולבעניין9פתיקוןסעיף19
שלשמוהתבקשהמידע"פ

בסעיף20)ב(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ולענייןדיווחיםכאמורבפסקה)2(שלאותו10פתיקוןסעיף20
סעיףקטן-גםלוועדתהכנסתהמשותפתליישומיםביומטריים"פ

בסעיף24לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:11פתיקוןסעיף24

השימושבסמכותלהעבירולקבלמידעכאמורבפרקה'ייעשהבאופןשאיןבו ")ב1(
כדילפגוע,במידההעולהעלהנדרש,בפרטיותושלאדםפ"

בסעיף27)ב(לחוקהעיקרי,פסקה)2(-תימחקפ12פתיקוןסעיף27

בסעיף32)א(לחוקהעיקרי,במקום"חבריועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת"יבוא13פתיקוןסעיף32
"שניחבריהכנסתהחבריםבוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,אחדמסיעות

הקואליציהואחדמסיעותהאופוזיציה"פ

בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,פסקה)2(-תימחקפ14פתיקוןסעיף33

בסעיף35)ו()2(לחוקהעיקרי,אחרי"לקבועתקנותלעניין"יבוא"סמכויותנטילתאמצעי15פתיקוןסעיף35
זיהויביומטרייםבידישוטרלפיסעיף7,"פ

אחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:16פהוספתסעיף42

"תחולהעלכלל
התושבים

עלאףהאמורבסעיף41,חוקזהיחולעלכללהתושביםהחל42פ
ביוםתחילתושלחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוני
זיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע)תיקוןוהוראת

שעה(,התשע"ז-52017פ"

תיקוןחוק
הדרכונים-מס'8

בחוקהדרכונים,התשי"ב-61952,בסעיף4,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:17פ

לחוק 5א להוראותסעיף בכפוף ו–)ב(יחולו )א( לפיסעיפיםקטנים ההוראות ")ג(
הכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע,

התש"ע-2009פ"

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-מס'19

בחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-18-71965פ

בסעיף25,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

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

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

תחילהותקנות
ראשונות

תחילתושלחוקזהביוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף3)ג1(לחוקהעיקרי,כנוסחו19פ )א(
בסעיף20)א()1(לחוקזה,סעיף10א)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף20)א()3(לחוקזה,
סעיף35)א()1א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף20)א()5(לחוקזה,וסעיף21)ב(לחוקזה

)להלן-יוםהתחילה(פ

ס"חהתשע"ז,עמ'434פ 5

ס"חהתשי"ב,עמ'260;התשע"ו,עמ'1159פ 6

ס"חהתשכ"ה,עמ'270;התשע"ו,עמ'832פ 7
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תקנותראשונותכאמורבסעיףקטן)א(יובאולאישורועדתהכנסתהמשותפתעד )ב(
יוםה'באיירהתשע"ז)1במאי2017(;ועדתהכנסתהמשותפתתדוןותחליטבאישור

התקנותעדיוםט'בתמוזהתשע"ז)3ביולי2017(פ

עלאףהאמורבסעיף40)ב(לחוקהעיקרי,תחילתםשלסעיפים7ו־15עד19לחוק )ג(
העיקרי,במועדשבוהתקיימוהתנאיםהמפורטיםבאותוסעיף,ובלבדשהותקנוגם
תקנותלפיסעיף24)ג(לחוקהעיקרי,ולפיסעיף35)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף15

לחוקזהפ

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור)להלן-תקופת20פהוראתשעה )א(
הוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(ובסעיף10א,תמונותטביעותהאצבעות ")ג1(
ונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהןשלתושבשמלאולו16שנים
הכללתםבמאגרהביומטרי,ובלבדשהתושב יועברולרשותגםלצורך
שממנוניטלוהתמונותהאמורותנתןאתהסכמתוהמפורשתלכך,בכתב,
והכלבדרךובתנאיםשייקבעובתקנות,באישורועדתהכנסתהמשותפתפ

משרדהפניםיקיםמערךהסברהכדילהביאלידיעתתושבהמבקש )ג2(
הנפקהשלמסמךזיהויכיהעברתתמונותטביעותהאצבעותונתוניהזיהוי
הביומטרייםשהופקומהןלצורךהכללתםבמאגרהביומטרימותניתבמתן
הסכמתו;מערךההסברהיכלול,ביןהיתרהקרנתסרטוניהדרכהוהצבת
שילוטבלשכותמרשםהאוכלוסין,וייתןמענהלדובריחמששפות,והכל

כפישייקבעבתקנותשיובאולאישורועדתהכנסתהמשותפתפ";

במקוםסעיף5איבוא: )2(

מסמך5אפ"תוקףמסמךזיהוי עלאףהאמורבכלדין,תוקפושל )א(
שרק תושב של ההנפקה, מרכז שהנפיק זיהוי
במאגר הוכללה שלו הפנים תווי תמונת
הביומטרי,לאיעלהעלחמששנים,אלאאםכן

קבעהשר,בצו,תקופתתוקףארוכהיותרפ

השריבחן,אחתלשלוששניםלפחות,את )ב(
הצורךבהפעלתסמכותולפיסעיףקטן)א(פ";

במקוםסעיף10איבוא: )3(

"הוראהמיוחדת
לענייןתמונות

טביעותאצבעות

הזיהוי10אפ ונתוני האצבעות טביעות תמונות )א(
הביומטרייםשהופקומהן,יועברולרשותלצורך
השוואתםמולהאמצעיםאוהנתוניםהביומטריים
הכלוליםבמאגרהביומטריוקבלתתוצאתזיהוי

לפיסעיף14בלבדפ

תמונות להכללת הסכמתו את תושב נתן )ב(
3 סעיף לפי ממנו שניטלו האצבעות טביעות
במאגר מהן, שהופקו הביומטרי הזיהוי ונתוני
הביומטרי,כאמורבסעיף3)ג1(,ייאגרוגםתמונות
טביעותהאצבעותאוהנתוניםהאמוריםבמאגר

הביומטרי,ויחולולענייןזההוראותסעיף10פ

תקנותראשונותכאמורבסעיףקטן)א(יובאולאישורועדתהכנסתהמשותפתעד )ב(
יוםה'באיירהתשע"ז)1במאי2017(;ועדתהכנסתהמשותפתתדוןותחליטבאישור

התקנותעדיוםט'בתמוזהתשע"ז)3ביולי2017(פ

עלאףהאמורבסעיף40)ב(לחוקהעיקרי,תחילתםשלסעיפים7ו־15עד19לחוק )ג(
העיקרי,במועדשבוהתקיימוהתנאיםהמפורטיםבאותוסעיף,ובלבדשהותקנוגם
תקנותלפיסעיף24)ג(לחוקהעיקרי,ולפיסעיף35)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף15

לחוקזהפ

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור)להלן-תקופת20פ )א(
הוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

הוראתשעה

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(ובסעיף10א,תמונותטביעותהאצבעות ")ג1(
ונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהןשלתושבשמלאולו16שנים
יועברולרשותגםלצורךהכללתםבמאגרהביומטרי,ובלבדשהתושב
שממנוניטלוהתמונותהאמורותנתןאתהסכמתוהמפורשתלכך,בכתב,
והכולבדרךובתנאיםשייקבעובתקנות,באישורועדתהכנסתהמשותפתפ

משרדהפניםיקיםמערךהסברהכדילהביאלידיעתתושבהמבקש )ג2(
הנפקהשלמסמךזיהויכיהעברתתמונותטביעותהאצבעותונתוניהזיהוי
הביומטרייםשהופקומהןלצורךהכללתםבמאגרהביומטרימותניתבמתן
הסכמתו;מערךההסברהיכלול,ביןהשארהקרנתסרטוניהדרכהוהצבת
שילוטבלשכותמרשםהאוכלוסין,וייתןמענהלדובריחמששפות,והכול

כפישייקבעבתקנותשיובאולאישורועדתהכנסתהמשותפתפ";

במקוםסעיף5איבוא: )2(

מסמך5אפ"תוקףמסמךזיהוי עלאףהאמורבכלדין,תוקפושל )א(
שרק תושב של ההנפקה, מרכז שהנפיק זיהוי
במאגר הוכללה שלו הפנים תווי תמונת
הביומטרי,לאיעלהעלחמששנים,אלאאםכן

קבעהשר,בצו,תקופתתוקףארוכהיותרפ

השריבחן,אחתלשלוששניםלפחות,את )ב(
הצורךבהפעלתסמכותולפיסעיףקטן)א(פ";

במקוםסעיף10איבוא: )3(

"הוראהמיוחדת
לענייןתמונות

טביעותאצבעות

הזיהוי10אפ ונתוני האצבעות טביעות תמונות )א(
הביומטרייםשהופקומהן,יועברולרשותלצורך
השוואתםמולהאמצעיםאוהנתוניםהביומטריים
הכלוליםבמאגרהביומטריוקבלתתוצאתזיהוי

לפיסעיף14בלבדפ

תמונות להכללת הסכמתו את תושב נתן )ב(
3 סעיף לפי ממנו שניטלו האצבעות טביעות
במאגר מהן, שהופקו הביומטרי הזיהוי ונתוני
הביומטרי,כאמורבסעיף3)ג1(,ייאגרוגםתמונות
טביעותהאצבעותאוהנתוניםהאמוריםבמאגר

הביומטרי,ויחולולענייןזההוראותסעיף10פ
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לאנתןתושבהסכמהכאמורבסעיףקטן)ב(, )ג(
האצבעות טביעות תמונות את הרשות תמחק
שלוונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהןמיד
לאחרקבלתתוצאתהזיהויכאמורבסעיףקטן)א(

גורם לרבות אחר, גורם לכל אותם תמסור ולא
מהגורמיםהמנוייםבסעיפים16עד18ו־21פ

שלו האצבעות טביעות שתמונות תושב )ד(
סעיף הוראות לפי הביומטרי במאגר הוכללו

קטן)ב(,יוכללבקשאתמחיקתטביעותהאצבעות
שלומןהמאגרהביומטרי,והכולבדרךובתנאים
הכנסת ועדת באישור בתקנות, השר, שקבע
המשותפת;היובידיתושבהמבקשמחיקהכאמור
מסמכיזיהויבתוקף,יהיומסמכיהזיהוישבידו
בטליםעםהגשתהבקשההאמורה,אלאאםכן

מתקיימותנסיבותמיוחדותשקבעהשרפ";

בסעיף33)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )4(

מספרהתושביםשכלאמצעיהזיהויהביומטרייםשלהםנכללים ")1א(
במאגרלפיהוראותפרקד'ומספרהתושביםשרקתמונותתוויהפנים

שלהםנכללותבמאגרלפיהוראותהפרקהאמור;";

בסעיף35)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )5(

הסכמהבשםקטיןאואדםשמונהלואפוטרופוסלהכללתתמונות ")1א(
טביעותהאצבעותונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהןשלקטיןאו
שלאדםכאמור,במאגרהביומטרי,לרבותדרךואופןמתןההסכמהויידוע
קטיןשבגרעלאפשרותמחיקתתמונותטביעותהאצבעותשלוונתוני
הזיהויהביומטרייםשהופקומהןמהמאגר;תקנותלפיפסקהזויותקנוגם

בהתייעצותעםשרהמשפטים;"פ

מערך)ב( ראש יבדוק השעה, הוראת לתקופת הראשונים החודשים ב־18 )1(
הסייברהלאומיאםקיימיםאמצעיםטכנולוגייםשישבהםכדילתתמענה
במידהנאותה,לזיהויואימותזהותשלתושב,לצורךקבלתתוצאתזיהוילפי
סעיף14לחוקהעיקרי,עלבסיסמאגרשלתמונותפניםבלבד,ויגישאתחוות
דעתובענייןלשרהפניםבתוךהתקופההאמורה;לענייןזה,"מערךהסייבר
הלאומי"-כהגדרתובסעיף21ב)ב(לחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,

התשנ"ח-81998פ

)1(,ישמעראשמערךהסייברהלאומי טרםמתןחוותדעתולפיפסקה )2(
אתעמדתםשלראשהרשותלניהולהמאגרהביומטריוהממונהעליישומים

ביומטרייםכהגדרתובחוקהעיקריפ

שרהפניםרשאי,בצו,לקצראתתקופתהוראתהשעה,לאחרשהונחהלפניוחוות )ג(
)ב(,אםשוכנעכיקיימים דעתושלראשמערךהסייברהלאומיכאמורבסעיףקטן
אמצעיםטכנולוגייםשישבהםכדילתתמענה,במידהנאותה,לזיהויואימותזהות
שלתושב,לצורךקבלתתוצאתזיהוילפיסעיף14לחוקהעיקרי,עלבסיסמאגרשל

תמונותפניםבלבד,וככלשהדברמאפשראתיישוםמטרותהחוקותכליתופ

ס"חהתשנ"ח,עמ'348פ 8
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שרהפניםיבחןאתהצורךבהפעלתסמכותולקיצורתקופתהוראתהשעהכאמור )ד(
בסעיףקטן)ג(וכןאתהצורךבהפעלתסמכותולהארכתתוקפושלמסמךזיהויבהתאם
)א()2(,בתוךשלושהחודשים 5אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיףקטן להוראותסעיף
מיוםקבלתחוותדעתושלראשמערךהסייברהלאומיכאמורבסעיףקטן)ב(;החליט
השר,לאחרקבלתחוותהדעתכאמור,שלאלקצראתתקופתהוראתהשעהאושלא
להפעילאתסמכותולהארכתתוקפושלמסמךזיהויכאמור,ימסורלוועדתהכנסת
המשותפת,כהגדרתהבחוקהעיקרי)להלן-ועדתהכנסתהמשותפת(,הודעהעלכך,
בצירוףהנימוקיםלהחלטתווחוותהדעתהאמורה;ועדתהכנסתהמשותפתתקייםדיון

בהודעתושלשרהפניםובחוותהדעתהאמורהפ

החליטשרהפניםבהתאםלסמכותולפיסעיףקטן)ד(שלאלקצראתתקופת )ה(
הוראתהשעה,ישובראשמערךהסייברהלאומיויבדוק,במהלך18החודשיםשלאחר
מתןהחלטתהשרכאמור)להלן-התקופההשנייה(,אםקיימיםאמצעיםטכנולוגיים
שישבהםכדילתתמענה,במידהנאותה,לזיהויואימותזהותשלתושב,לצורךקבלת
תוצאתזיהוילפיסעיף14לחוקהעיקרי,עלבסיסמאגרשלתמונותפניםבלבד,ויגיש
אתחוותדעתובענייןלשרהפניםבתוךהתקופההשנייה;הוראותסעיפיםקטנים)ג(

ו-)ד(יחולולענייןהתקופההשנייה,בשינוייםהמחויביםפ

שרהפנים,באישורהממשלה,ועדתהכנסתהמשותפתוהכנסת,רשאילהאריך, )ו(
בצו,אתתקופתהוראתהשעהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתפ

פקעההוראתהשעה,ביןבתוםתקופתהוראתהשעהוביןלאחרשקוצרהאו )ז(
הוארכהלפיסעיףזה-יימחקותמונותטביעותהאצבעותונתוניהזיהויהביומטריים

שהופקומהןמהמאגרהביומטריכהגדרתובחוקהעיקריפ

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםהתחילהימשיכולחולהוראותצו21פהוראותמעבר )א(
הכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע
)תקופתמבחן(,התשע"א-92011,כנוסחוערבתוםתקופתהמבחןשלפיסעיף41לחוק

העיקרי,למעטחובותהדיווחוהבדיקותלפיסעיפים8אעד10בו־11לצוהאמורפ

תושבשתמונותטביעותהאצבעותשלוונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהן )ב(
41לחוקהעיקרי, הוכללובהסכמתובמאגרהביומטריבתקופתהמבחןשלפיסעיף
יוכללבקשאתמחיקתהתמונותוהנתוניםכאמורמהמאגרהביומטריכהגדרתובחוק
העיקרי,בתוךתקופהשיקבעשרהפניםובדרךשיקבע,בתקנות,באישורועדתהכנסת

המשותפת;ביקשהתושבכאמור-

לאיחולולענייןהתמונותוהנתוניםכאמור,עדתוםהתקופהשקבעהשר )1(
כאמור,הוראותסעיפים16עד18ו־21לחוקהעיקרי;

יהיומסמכיהזיהוישבידובטליםעםהגשתהבקשהפ )2(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א
שרהפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

שרהפניםיבחןאתהצורךבהפעלתסמכותולקיצורתקופתהוראתהשעהכאמור )ד(
בסעיףקטן)ג(וכןאתהצורךבהפעלתסמכותולהארכתתוקפושלמסמךזיהויבהתאם
)א()2(,בתוךשלושהחודשים 5אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיףקטן להוראותסעיף
מיוםקבלתחוותדעתושלראשמערךהסייברהלאומיכאמורבסעיףקטן)ב(;החליט
השר,לאחרקבלתחוותהדעתכאמור,שלאלקצראתתקופתהוראתהשעהאושלא
להפעילאתסמכותולהארכתתוקפושלמסמךזיהויכאמור,ימסורלוועדתהכנסת
המשותפת,כהגדרתהבחוקהעיקרי)להלן-ועדתהכנסתהמשותפת(,הודעהעלכך,
בצירוףהנימוקיםלהחלטתווחוותהדעתהאמורה;ועדתהכנסתהמשותפתתקייםדיון

בהודעתושלשרהפניםובחוותהדעתהאמורהפ

החליטשרהפניםבהתאםלסמכותולפיסעיףקטן)ד(שלאלקצראתתקופת )ה(
הוראתהשעה,ישובראשמערךהסייברהלאומיויבדוק,במהלך18החודשיםשלאחר
מתןהחלטתהשרכאמור)להלן-התקופההשנייה(,אםקיימיםאמצעיםטכנולוגיים
שישבהםכדילתתמענה,במידהנאותה,לזיהויואימותזהותשלתושב,לצורךקבלת
תוצאתזיהוילפיסעיף14לחוקהעיקרי,עלבסיסמאגרשלתמונותפניםבלבד,ויגיש
אתחוותדעתובענייןלשרהפניםבתוךהתקופההשנייה;הוראותסעיפיםקטנים)ג(

ו–)ד(יחולולענייןהתקופההשנייה,בשינוייםהמחויביםפ

שרהפנים,באישורהממשלה,ועדתהכנסתהמשותפתוהכנסת,רשאילהאריך, )ו(
בצו,אתתקופתהוראתהשעהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתפ

פקעההוראתהשעה,ביןבתוםתקופתהוראתהשעהוביןלאחרשקוצרהאו )ז(
הוארכהלפיסעיףזה-יימחקותמונותטביעותהאצבעותונתוניהזיהויהביומטריים

שהופקומהןמהמאגרהביומטריכהגדרתובחוקהעיקריפ

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםהתחילהימשיכולחולהוראותצו21פ )א(
הכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע
)תקופתמבחן(,התשע"א-92011,כנוסחוערבתוםתקופתהמבחןשלפיסעיף41לחוק

העיקרי,למעטחובותהדיווחוהבדיקותלפיסעיפים8אעד10בו־11לצוהאמורפ

הוראותמעבר

תושבשתמונותטביעותהאצבעותשלוונתוניהזיהויהביומטרייםשהופקומהן )ב(
41לחוקהעיקרי, הוכללובהסכמתובמאגרהביומטריבתקופתהמבחןשלפיסעיף
יוכללבקשאתמחיקתהתמונותוהנתוניםכאמורמהמאגרהביומטריכהגדרתובחוק
העיקרי,בתוךתקופהשיקבעשרהפניםובדרךשיקבע,בתקנות,באישורועדתהכנסת

המשותפת;ביקשהתושבכאמור-

לאיחולולענייןהתמונותוהנתוניםכאמור,עדתוםהתקופהשקבעהשר )1(
כאמור,הוראותסעיפים16עד18ו־21לחוקהעיקרי;

יהיומסמכיהזיהוישבידובטליםעםהגשתהבקשהפ )2(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א
שרהפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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