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צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר )תוקפו של מסמך זיהוי( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)א(  לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי 
לחוק  20)א()2(  בסעיף  כנוסחו  התש"ע-12009,  מידע,  ובמאגר  זיהוי  במסמכי  ביומטריים 
מידע  ובמאגר  זיהוי  במסמכי  ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת 

)תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-22017 , אני מצווה לאמור:

תוקפו של מסמך זיהוי שהנפיק מרכז ההנפקה, של תושב שרק תמונת תווי הפנים שלו   .1
הוכללה במאגר הביומטרי, לא יעלה על עשר שנים.

תחילתו של צו זה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .2
ל' בסיוון התשפ"ב )29 ביוני 2022(

)חמ 3-6413(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי 
זיהוי ובמאגר מידע )תיקון והוראת שעה( )תיקון(, התשפ"ב-2022

ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  לחוק  ו–)ג2(  3)ג1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-12009, כנוסחו בסעיף 20)א()1( לחוק 
הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תיקון 
והוראת שעה(, התשע"ז-22017, באישור ועדת הכנסת המשותפת, אני מתקינה תקנות אלה:

במסמכי  ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  בתקנות   .1
התקנות  - )להלן  התשע"ז-32017  שעה(,  והוראת  )תיקון  מידע  ובמאגר   זיהוי 

העיקריות(, בתקנה 6 -

בפסקה )2( -  )1(

בתקנה 3א המובאת בה, במקום תקנת משנה )א( יבוא: )א( 

של  האינטרנט  באתר  מידע  הציבור  לרשות  יעמיד  הפנים  ")א( משרד 
רשות האוכלוסין וההגירה ובאמצעות עלוני הסבר, ובו יובהר, בין השאר, כי -

)1( תוקפו של מסמך זיהוי שהונפק לתושב יהיה לעשר שנים, בכפוף 
לכל דין, בלא תלות בהסכמתו להכללת טביעות האצבעות שניטלו 

ממנו ונתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהן במאגר הביומטרי;

במאגר  יישמרו  אצבעותיו  שטביעות  המעוניין  תושב  )2( על 
הביומטרי לפנות לעובד רשות האוכלוסין במעמד הבקשה להנפקת 

מסמך זיהוי ולהודיע על מתן הסכמתו לכך.";

תוקף מסמך זיהוי 

תחילה 

תיקון תקנה 6

ס"ח התש"ע, עמ' 256.  1

ס"ח התשע"ז, עמ' 434.  2
ק"ת התשע"ז, עמ' 1034.  3

ס"ח התש"ע, עמ' 256.  1

ס"ח התשע"ז, עמ' 434.  2
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אחרי תקנה 3א המובאת בה יבוא: )ב( 

"בקשה בלא 
הסכמה לשמירת 
תמונות טביעות 

האצבעות במאגר 
הביומטרי

הסכמה  לתת  מבקש  שאינו  תושב  בעבור  )א(  3א1. 
ונתוני  האצבעות  טביעות  תמונות  להכללת 
במאגר  מהן,  שהופקו  הביומטרי  הזיהוי 
עליה  ויחול  רגילה,  בקשה  תיפתח  הביומטרי, 
זה,  לעניין  לחוק;  ו–)ג(  10א)א(  בסעיף  האמור 
"בקשה רגילה" - בקשה בלא הסכמה לשמירת 
הזיהוי  ונתוני  האצבעות  טביעות  תמונות 

הביומטרי שהופקו מהן במאגר הביומטרי.

מסמך  להנפקת  בבקשה  טיפול  במהלך  )ב( 
לתושב  יוצע  לא  תושב,  של  ביומטרי  זיהוי 
לתת הסכמה  להכללת טביעות אצבעותיו ואת 
במאגר  מהן  שהופקו  הביומטרי  הזיהוי  נתוני 

הביומטרי.";

)2( בפסקה )3(, במקום התוספת השנייה והשלישית המובאות בה יבוא:

"תוספת שנייה
)תקנות 3ב ו–3ד(

טופסי הסכמה להכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי 

טופס 1 - טופס הסכמה לבגיר

)תקנה 3ב(

כתב הסכמה
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( 
ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  חוק  הוראות  לפי  בהן  ושימוש 

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 להעבירם למשטרת ישראל, למשטרה הצבאית 

או לרשויות הביטחון.

מחיקת  את  ולבקש  מהסכמתי  בי  לחזור  אוכל  הסכמתי,  את  שנתתי  לאחר  כי  לי  ידוע 
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 איני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות שלי במאגר וכי אם לא 
עשר  על  תעלה  שלא  לתקופה  ביומטריים  זיהוי  מסמכי  אקבל  מקרה  בכל  כאמור,  אסכים 

שנים וכי 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.
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נעשית  הביומטרי  במאגר  כאמור  והנתונים  האצבע  טביעות  תמונות  שמירת  כי  לי  ידוע 
מכוח הוראת שעה ל–5 שנים שהוארכה, וכי לאחר שתפקע הוראת השעה, יימחקו טביעות 

האצבע שנשמרו במאגר הביומטרי.

חתימה ......................... תאריך ...............................    

טופס 2 - טופס הסכמה לקטין/לאדם שמונה לו אפוטרופוס

)תקנות 3ד)א( ו–)ה((

כתב הסכמה

)ימולא על ידי קטין מגיל 16/אדם 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( לשמירה  במאגר הביומטרי )להלן - המאגר( 
ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  חוק  הוראות  לפי  בהן  ושימוש 

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 להעבירם 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 איני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות שלי במאגר וכי אם לא 
 אסכים כאמור, בכל מקרה אקבל מסמכי זיהוי ביומטריים לתקופה שלא תעלה על עשר שנים, 

וכי 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.

נעשית  הביומטרי  במאגר  כאמור  והנתונים  האצבע  טביעות  תמונות  שמירת  כי  לי  ידוע 
מכוח הוראת שעה ל–5 שנים שהוארכה, וכי לאחר שתפקע הוראת השעה, יימחקו טביעות 

האצבע שנשמרו במאגר הביומטרי.

חתימה ......................... תאריך ...............................    

למילוי על ידי הורה או אפוטרופוס:

אני מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות של בני/בתי/האדם 
 - זה  )במסמך  מהן  שיופקו  והנתונים  לעיל,  מופיעים  שפרטיו/ה  אפוטרופוס  לו  שמוניתי 
בהן   ושימוש  המאגר(   - )להלן  הביומטרי  במאגר  לשמירה  האצבעות(  טביעות  תמונות 
לפי הוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 

ובמאגר מידע, התש"ע-2009 )להלן - החוק(.
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ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש בתמונות טביעות האצבעות שיישמרו במאגר אלא לפי 
החוק וכי בנסיבות מסוימות משרד הפנים יהיה רשאי להעבירם 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.

לא  אם  וכי  במאגר  האצבעות  טביעות  תמונות  לשמירת  להסכים  חייב  איני  כי  לי  ידוע 
זיהוי  מסמכי  אפוטרופוס  לו  שמוניתי  לבני/בתי/האדם  יונפקו  מקרה  בכל  כאמור,  אסכים 
ביומטריים לתקופה שלא תעלה על עשר שנים; ידוע לי כי 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.

ידוע לי כי שמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר הביומטרי  נעשית מכוח הוראת שעה 
ל–5 שנים שהוארכה, וכי לאחר שתפקע הוראת השעה, יימחקו טביעות האצבע שנשמרו 

במאגר הביומטרי.

מספר זהות ........................... שם ומשפחה .................................... תאריך לידה ......................................

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

תוספת שלישית
)תקנות 3ג)א( ו–3ד)ד((

בקשה למחיקת טביעות אצבעות שהוכללו במאגר הביומטרי 

אני מבקש כי יימחקו תמונות טביעות האצבעות שלי ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו 
מהם 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 עשר שנים, בכפוף לתשלום אגרה.

מסמכי הזיהוי החדשים שיונפקו יכללו שבב ובו תמונות טביעות האצבעות ותמונת הפנים;

יועברו  האצבעות  טביעות  תמונות  בו;  ותישמר  הביומטרי  למאגר  תועבר  הפנים  תמונת 
למאגר הביומטרי לשם בדיקה  בהתאם להוראות החוק ולאחריה יימחקו ולא יישמרו בו.

חתימה .........................". תאריך ...............................    

ל' בסיוון התשפ"ב )29 ביוני 2022(
)חמ 3-4099(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  
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