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עתירה
נדרשת תכלית  ממלא  שאיננו  ריכוזי  ביומטרי  מאגר  הקמת  עניינה  שבנדון  העתירה 

ואשר פוגע בפרטיותם ומסכן את בטחונם של, ההולמת את ערכיה של מדינה דמוקרטית
ישראל ואזרחי  אלבית. תושבי  המכוון  תנאי  על  צו  ליתן  מתבקש  הנכבד  המשפט   

:והמורה להם לבוא וליתן טעם, המשיבים

ביומטריים     זיהוי     אמצעי     הכללת     חוק), פרק ד’ ופרק ה’ ל2(1 סעיף יבוטלו לא א. מדוע
; (להלן: "החוק")2009, תש"ע-מידע     ובמאגר     זיהוי     במסמכי     ביומטריים     זיהוי     ונתוני

ב. לחלופין, מדוע לא תבוטל הוראת השעה בחוק;

ג. לחלופין, מדוע שלא יבוטל פרק ה’, סימן ג’ לחוק;

(א) להוראת השעה המאפשר השוואת20ד. לחלופין, מדוע שלא יבוטל ההסדר בסעיף 
טביעות אצבע של אזרחים אשר סרבו ליתן את טביעות אצבעותיהם למאגר הביומטרי.

לאחר מתן צו על תנאי יתבקש בית המשפט להפוך את הצו למוחלט.
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.1ע/ ומסומן ) מצורף256 עמ' 15.12.09  מיום2217מס'  תש"ע (ס"ח חוקה העתק

.2ע/ ומסומן מצורף(__________________)  החוק ותיקון השעה הוראת העתק

עוצמה, בתמצית רבת  פצצה  מלפתח  המשיבים  את  לעצור  מבקשת  העתירה שבנדון 
.שתכליתה להרוג יתושה תיאורטית שאת קיומה אף לא הצליחו להוכיח, ומסוכנת

החוק במוקד עתירה זו מקים מאגר שאמור לאחסן את צילומי הפנים: ובלשון ציורית פחות
,שוטרים: וטביעות האצבע של כל תושבי ישראל ויהיה נגיש לעשרות אלפי עובדי מדינה

והכל באופן שפוגע בפרטיות; עובדי שירותי בטחון ופקידי ממשל נוספים, עובדי משרד הפנים
כבוד האדם: ואשר סותר את חוק יסוד, שמסכן את הבטחון האישי והציבורי, שלא לצורך

.וחירותו

זיוף למנוע  נועד החוק בעת חקיקתו  וספציפי, מלכתחילה  בעת הנפקה של, מסוג מסוים 
הוכח כי המאגר, במשך תקופת ניסוי בת ארבע השנים בה נבחן יישומו, ואולם. תעודות

ליתר ;הביומטרי המוקם כחלק מיישום החוק אינו מסייע במניעת זיופי תעודות זהות
אמור, דיוק אותו המאגר  התיאורטי  התקיים התרחיש  בו  בודד  מקרה  ולו  נמצא  לא 

המשיבים בחלקם הודו שאין צורך במאגר ביומטרי בצורתו הנוכחית כדי, יתרה מזאת. למנוע
במשך כל תקופת הניסוי התרחשו אירועי דליפת מידע במאגרי מידע, מנגד. להשיג מטרה זו

ובעולם גם כשהם, רגישים בארץ  לדליפת מאגרים כאלה  על הסיכון הרב  ואלה מצביעים 
אין חולק כי הנזק הצפוי מדליפה ממאגר ביומטרי. על טכנולוגיות-נמצאים בחזקת מעצמות

.כזה הוא עצום

כל האמור לעיל מביא למסקנה שההחלטה להקים את המאגר חורגת באופן קיצוני מסבירות
ומשכך אין ברירה אלא לבטלה בטרם, ואין לה כל תכלית ראויה או רציונלית, וממידתיות

.ייגרמו נזקים חמורים ובלתי הפיכים לתושבי ישראל

חרף מאמציהם, כ מבקשים להתנצל על אורכה של העתירה ועל הפירוט הרב"העותרים וב
הללו. לצמצם ולתמצת מבלי לפגוע בפרישת העובדות הנדרשות בפני בית המשפט הנכבד

חלקו המשמעותי בסתר, נובעים ממורכבות הדברים הן מבחינת התהליך בו התקבלו ההחלטות
והן מבחינת אופיו הטכני, ובלשון כפולה כך שלא ניתן להניח שהדברים מצויים בנחלת הכלל

.והטכנולוגי של המאגר הנבחן
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הקדמה.1
)ר הועדה המשותפת"יו, כ אורי מקלב"ח" (לא שוכנעתי בנחיצות החוק“

המאגר הביומטרי נושא החוק הוצג כפתרון לבעיה של התחזויות מסוג הרכשה.1.1
,שבעיה זו קיימת רק תיאורטית, דא עקא. ולבעיה קונקרטית זו בלבד, כפולה

מענה איכותי באמצעים פוגעים ומסוכנים, אם תתרחש, וממילא ניתן לתת לה
.פחות מהקמת מאגר ריכוזי שלא ניתן למנוע את דליפתו

בשנים מאז חקיקת החוק לא הצליחה הרשות לניהול המאגר הביומטרי להציג.1.2
ניסתה לאסוף אותם לא  ואף  בעיית ההרכשה הכפולה  על  ,בד בבד. נתונים 

מעוותים כדי לגרום לכנסת להעביר חוק המקים מאגר) אחרים(הציגה נתונים 
בנחיצותו השתכנעו  לא  חבריה  מאגר. שרוב  מהקמת  הבטחונית  הסכנה 

הסכנה לשימושים לרעה על ידי ארגוני טרור או, הסכנה בדליפתו, ביומטרי
בלבד, עובדים שסרחו תיאורטי  באופן  בעיה שקיימת  מול  כולן  ניצבות 

יותר אפקטיביים  פתרונות  בשלל  אותה  לפתור  פחות, ושניתן  שפוגעים 
ושכל אחד מהם יפתור את הבעיה הנטענת בלי לפגוע בעקרונות, בפרטיות

.בבטחון המדינה ובבטחון תושביה, החוקתיים המוגנים

בינתיים הצטבר בארץ ובעולם ניסיון שמלמד שאין מאגר מידע שחסין מפני.1.3
גם כשהוא מוחזק בידי מדינה דמוקרטית ועתירת, סכנת פריצה או ניצול לרעה

CIAרק לפני זמן קצר התגלתה דליפה משמעותית ממחשבי ה. ידע טכנולוגי
ואין מחלוקת כי מחשביה של רשות הביון הגדולה בעולם מאובטחים לפחות(

אשר חשפה מידע על קודש הקודשים) באותה רמה כמו המאגר נשוא העתירה
פרשת אדוארד סנודן מספר שנים. דרכיה לאסוף מידע בטחוני: של רשת ביון

לימדה שלא רק שחשיפת דרכי איסוף המידע החוקיות של מדינה יכולה, 1קודם
שלה החוץ  ביחסי  בלתי, לפגוע  עד  קשה  הנוכחי  שבעידן  גם  אפשרי-אלא 

יוכל להבטיח שעובד מדינה שנחשף לריכוז גדול של סודותיה הכמוסים לא 
.להשתמש בהם לרעה

שאיסוף מידע כה רגיש הוא האמצעי המסוכן ביותר, האם בעיה תיאורטית.1.4
מצדיקה שימוש דווקא באמצעי שכרוך), ככל שהייתה קיימת(לצמצומה 

האמנם יכולה ?בפגיעה החמורה ביותר בזכות לפרטיות ובבטחון האישי
המדינה להגן על הטענה שאיסוף מידע כה רב הוא מידתי מבלי שבחנה

1 C362/14  Shrems  v.  Data  Protection  Commissioner,  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0362
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האישי לבטחונם  הפיכים  והבלתי  הפוטנציאליים  הנזקים  את  ,לעומק 
מדליפה כתוצאה  תושביה  של  ולחירותם  שלמ, לפרטיותם  לרעה  ניצול 

"לא"התשובה לשאלות עקרוניות ופרקטיות אלה היא ? ומעצם האיסוף המידע
.מהדהד
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הסעדים המבוקשים.2

)ר ועדת החוקה"יו, ל"כ דוד רותם ז"ח (?”מי הפרייאר שיצטרף למאגר הביומטרי“

הסעד העיקרי בעתירה זו הוא ביטול המאגר הביומטרי וההסדרים הנוגעים.2.1
ביטול, למען הסר ספק. פרק ד’ ופרק ה’ לחוק), 2(1סעיף  באמצעות ביטול לו

יפגע בחלקים הנוגעים להנפקת תעודות זהות ביומטריות בהתחשב. כזה לא 
תקנות, צווים, הוראות שעה, במבנה המסובך של החוק הכולל הסדרי טלאי

.ב נוסח חלופי של החוק ללא הסדרי המאגר"מצ, וסעיפים מתלים

/מצורף ומסומן ע) כפי שהכינו העותרים(העתק הצעת החוק בהשמטת המאגר הביומטרי 
3.

יתבקש לתת את, ככל שבית המשפט הנכבד יסבור שאין מקום לביטול המאגר.2.2
:הסעדים הבאים

הקמת מאגר ביומטרי, כלומר. ז"ביטול הוראת השעה מתשע: הסעד השני.2.2.1
את טביעות" לנדב"לצילומי פנים בלבד ללא אפשרות לכפות על תושבים 

.האצבע שלהם למאגר

השלישי.2.2.2 ה :הסעד  פרק  ג' ביטול  השימושים' סימן  את  המסדיר  לחוק 
שבמאגר במידע  והבטחוניים  שהמאגר. המשטרתיים  הביטול  משמעות 

וישאר מנותק וללא גישה לגורמי, ישמש רק לצורך קידום תכליתו המוצהרת
ביטול הפרק יגרום לכך שהגישה לפרטים במאגר, במלים אחרות. בטחון

.תהיה מצומצמת למינימום ולא תהיה מצויה בידי עשרות אלפים

הרביעי.2.2.3 בסעיף : הסעד  ההסדר  בחוק) א(20ביטול  השעה  ,להוראת 
המאפשר להשוות את טביעות האצבע של תושבים שסרבו ליתן את טביעות
אצבעותיהם למאגר הביומטרי אל טביעות האצבע של התושבים שמסרו את

.פרטיהם
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הצדדים לעתירה.3

העותרים.3.1

, מנהל מרכז איין ראנד בישראל וממייסדיו.בועז ארד הוא 1העותר .3.1.1

, בוגר תואר בפיסיקה ואיש הייטק.אסף כץ הוא 2העותר .3.1.2

הוא 3העותר .3.1.3 אופק.   פעילות חברת דורון  ואישSUSEמנהל  בישראל,   
אבטחת מידע, המספק שירותי אבטחת מידע בין היתר לגורמים ממשלתיים.

היא פרופסור 4העותרת .3.1.4 , חוקרת ומרצה בבית הספר לממשלקרין נהון 
למידע הספר  בבית  הרצליה,  הבינתחומי  במרכז  לתקשורת  הספר  ובבית 

באוניברסיטת וושינגטון ונשיאת איגוד האינטרנט בישראל.

, מומחה סייבר ואבטחת מידע, ממייסדי חברתדורון שקמוני הוא 5העותר .3.1.5
ForeScoutהמספקת טכנולוגיית הגנת סייבר. ממקימי איגוד האינטרנט  

הישראלי ונשיאו לשעבר. בין היתר, שימש ארכיטקט ראשי של פרוייקט
ממשל זמין בממשלת ישראל ויועץ למערך הזהות והחתימה האלקטרוניות

בתעודת הזיהוי החדשה.

, עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לחקר שווקים.זאב גולן הוא 6העותר .3.1.6

דיגיטליות,, 7העותרת .3.1.7 לזכויות  העוסקתהתנועה  רשומה  עמותה  היא   
בהגנה ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי.

, היא תנועה הפועלת להגדלתהתנועה לחופש כלכלי חברתי, 8העותרת .3.1.8
חירויות הפרט של אזרחי ישראל בתחום האזרחי והכלכלי ברוח הליברליזם.

המשיבים.3.2

להקים מאגר 2 את המשיב חוקשהסמיכה ב, כנסת ישראלהיא  1המשיבה .3.2.1
.שיבדוק את נחיצותו" פיילוט"ביומטרי בכפוף לתוצאות 

.לחוק להקים מאגר ביומטרי 10שהוסמך בסעיף , שר הפניםהוא  2המשיב .3.2.2

אשר הוקמה לפי החוק, הרשות לניהול המאגר הביומטריהיא  3המשיבה .3.2.3
זו עתירה  ללא . נשוא  הרשות  מתנהלת  זה  למועד  בניגוד" ראש"נכון 

.לדרישות החוק
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האוכלוסיןהיא  4המשיבה .3.2.4 המאגר, רשות  הקמת  על  אחראית  אשר 
.2הביומטרי ומי שבפועל ביצעה את הבדיקות עבור המשיב 

,הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלההוא  5המשיב .3.2.5
הנוגע בכל  ישראל  לממשלת  ייעוץ  על  אחראי  החוק  שמכח  ומי 

ובמאגר הביומטרי הביע בפני מדינת 5המשיב . ביישומים ביומטריים 
של מרכזי  במאגר  צורך  אין  לפיה  עמדה  המוסמכים  והגורמים  ישראל 
טביעות אצבע והמליץ על סגירת המאגר הביומטרי ככל שזה נוגע לטביעות

האחת מכוח החוק והשנייה מכוח החלטת: שתי סמכויות 5למשיב . אצבע
מכוח. ממשלה המקנה לו סמכות לייעוץ למשרדי הממשלה בנושאים כלליים

הממשלה המשיב , החלטת  ראש 5כפוף  במשרד  הסייבר  מערך  לראש 
ניגוד העניינים. בעוד שמכוח הוראות החוק הוא אינו כפוף לאיש, הממשלה

העותרים מבקשים. המובנה בתפקידיו הוא חלק מהמתח המפורט בעתירה זו
.לחזק את תפקידו הסטטוטורי כפי שיובא להלן
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מונחים והגדרות.4
החוק.4.1 מהות  הבנת  הפירוט, לצורך  ברמת  תקדים  חסרי  הסדרים  קובע  אשר 

.במאגר ובעתירה, להלן פירוט המושגים המשמשים בחוק, החוקי

מאפיינים ביומטריים הם מאפיינים פיזיולוגים קבועים :מאפיינים ביומטריים.4.2
),טביעת קול ועוד, תמונת פנים, טביעת אצבע כגון(וייחודים לאדם מסוים 

,מספר הצמתים בטביעת האצבע, לדוגמא(מהם ניתן להפיק נתונים מספריים 
הניתנים לאחסון ועיבוד מהיר על ידי) טווח תדירות הקול, המרחק בין העיניים

לעתים . מחשב נקראים  הגולמית  בצורתם  הביומטריים  אמצעים"המאפיינים 
מהם" ביומטריים המופקים  ביומטריים": והמספרים  האמצעים". נתונים 

יותר כך שהם מתאימים  יותר מידע  ולכן מכילים  יותר  גולמיים  הביומטריים 
אנושית והשוואה  רשימת, לבחינה  לרוב  הם  הביומטריים  שהנתונים  בעוד 

.מספרים ולכן מתאימים לבחינה ולהשוואה ממוחשבת

הטכנולוגיה הביומטרית מבוססת על מדידה וכימות של מאפיינים ייחודיים אלה.4.3
גבוהה ודאות  ברמת  אדם  לזהות  ניתן  בחר, ובעזרתה  בעניננו  החוק  כאשר 

לסקירה כללית על. במאפיינים הביומטריים של טביעות אצבע ותמונות פנים
.2הביומטריה ועל מערכת זיהוי ביומטרית

הבעיה שהואבחינת : נחיצות.4.4 האם  בחינה  ראשית  היא  נחיצותו של אמצעי 
,לאחר מכן. ובאיזה היקף, בטווח קצר או ארוך, מבקש לפתור קיימת במציאות

באיזון מידתי  הנבחן  האמצעי  האפשריים  הפתרונות  סך  מתוך  האם  בחינה 
.יתרונותיו מול חסרונותיו ונזקיו

קביעת זהותו של אדם על ידי מדידת המאפיינים הביומטריים: זיהוי ביומטרי.4.5
והשוואתם לנתונים של רבים המאוחסנים במערכת) למשל צילום פניו(שלו 

קרי במאגר ביומטרי מרכזי שמחזיק הגוף, בחזקתוממוחשבת שלרוב אינה 
בטביעות'). ארגון פשע וכו, ארגון ביון זר, כדוגמת משטרה(שמבצע את הזיהוי 

נטילת האמצעים הביומטריים יכולה להתבצע על ידי איסוף, אצבע ובתמונה
והשוואתם צילום שלו  או  טביעות אצבעותיו של האדם מחפצים שנגע בהם 

המרכזי במאגר  במודעות שלו, לאלה השמורים  או  בהסכמה  צורך  כך שאין 
אין צורך שהאדם יטען לזהות מסוימת או יציג, בפרט. לקיום תהליך הזיהוי

היכולת לבצע, במלים אחרות. מסמך מזהה כדי לקבוע מהי זהותו האמיתית

מרכז, סקירה משווה- אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים , דוד ואתי וייסבלאי-ליאור בן 2
.4/מצורף ומסומן ע") הכנסת, סקירה: "להלן (4-6' עמ, 14.1.09הכנסת , מחקר ומידע
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שכן לא נדרש שיתוף פעולה של(זיהוי ביומטרי מאפשרת זיהוי ומעקב חשאיים 
).בשל אופייה הממוחשב(והמוניים ) האדם

שמי כך("תהליך המאמת טענה של אדם לזהות מסוימת : אימות זהות ביומטרי.4.6
שלי, וכך המזהה  המסמך  נתוניו") הנה  של  ממוחשבת  השוואה  ידי  על 

מתייצב מול(אותם הוא מאפשר למדוד כחלק מתהליך האימות , הביומטריים
לאלה המאוחסנים במערכת), מניח את אצבעו בסורק טביעות אצבע, מצלמה

מציג( שבחזקתוממוחשבת  שהוא  הזיהוי  מסמך  על  האלקטרוני  ).השבב 
אותנטי  השבב  על  שהמידע  להבטיח  הזיהוי(כשניתן  תעודות  של  ובמקרה 

באמצעות חתימה דיגיטלית של הקבצים שבשבב על ידי, החדשות אכן ניתן
יותר מתהליך הזיהוי ויתרונו בכך). משרד הפנים לרוב תהליך האימות אמין 

שהוא אינו דורש מאגר נתונים מרכזי אלא מאפשר לנתונים הביומטריים של
.על גבי תעודה שברשותו, האדם להישאר בחזקתו

נתוניו הביומטריים של אדם : הרכשה.4.7 נטילת  תמונת פנים, בענייננו(תהליך 
המורות האצבעות  שתי  טביעות  ותמונות  גבוהה  למידע), בהפרדה  המרתם 

).מספר הזהות שלו, בענייננו(דיגיטלי ושיוכם לזהותו הרישומית 

קיימים סוגים. השגת תיעוד שאינו התיעוד המגיע לאדם כדין: הונאה בתיעוד.4.8
פוטנציאליים תוקפים  להשתמש  עשויים  בהם  הונאות  מזיוף. רבים של  החל 

עובר בגניבת תיעוד מקורי מאדם אחר ועד להונאה בהרכשה, התיעוד עצמו
הופכות" הונאה בהרכשה"חלק לא מבוטל מדרכי ההונאה שאינן . ביומטרית

ובתנאי שמי, כשיש תיעוד ביומטרי מודרני) עד בלתי אפשריות(לקשות מאד 
.שבודק את זהותו של האדם העומד מולו מבצע תהליך אימות זהות באופן נכון

בהרכשה.4.8.1 זהו תהליך הרכשה שבו. אחד מסוגי ההונאה בתיעוד: הונאה 
המציג את זהותו, אותנטי ומקורי, מנסה אדם להשיג לעצמו תיעוד ביומטרי

קיימים מספר סוגי הונאה בהרכשה – בעיקר הונאה בהרכשה. של אדם אחר
.ראשונית והרכשה כפולה

תהליך הרכשה. אחד מסוגי ההונאה בהרכשה: הונאה בהרכשה ראשונית.4.8.2
עבור זהות, אותנטי ומקורי, שבו מבקש אדם להשיג לעצמו תיעוד ביומטרי

כשאין למבקש תיעוד ביומטרי"), הזהות המבוקשת("של אדם שאינו הוא 
.קודם

תהליך הרכשה בו מבקש. סוג נוסף של הונאה בהרכשה :הרכשה כפולה.4.8.3
ביומטרי עבור זהות כלשהי, אותנטי ומקורי, אדם להשיג לעצמו תיעוד 
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ההנחה השגורה היא. לאחר שקיבל תיעוד ביומטרי מקורי עבור זהות אחרת
והבאות בתור עבור, שההרכשה הראשונית נעשתה עבור זהותו האמיתית

הנחה זו אינה נכונה בהכרח ותלויה כמובן. שאינה שלו) או זהויות(זהות 
.במטרת ההונאה

מסמך שמותקן בו שבב אלקטרוני בעל זיכרון ובעל יכולת :מסמך זיהוי חכם.4.9
מהפס המגנטי על כרטיסי האשראי שמשמש, לדוגמא, להבדיל, לבצע חישובים
יצירת מסמך שבהתחברו(יכולות אלה הופכות את זיוף המסמך . כזיכרון בלבד

מסמכים כאלה מצוידים. לבלתי מעשי) לקורא ממוחשב יראה לקורא כאותנטי
לרוב גם באמצעים פיזיים למניעת זיוף המקשים על חיקוי ושינוי המאפיינים

).וכן הלאה, הולוגרמה, ציפוי מגן, כגון דיו מיוחד(הפיזיים שעל התעודה 

מסמך זיהוי חכם שהשבב האלקטרוני שעליו מכיל גם :מסמך זיהוי ביומטרי.4.10
.נתונים ביומטריים של בעל המסמך

זיהוי.4.11 זיהוי שנחזה להיות מסמך שהנפיקה רשות :זיוף מסמך  יצירת מסמך 
.מוסמכת אף שאיננו כזה

ביומטרי.4.12 הביומטריים :מאגר  הנתונים  מאוחסנים  בו  נתונים ממוחשב  מאגר 
וביומטרי במשרד הפנים זיהוי חכם  .שניטלים מהמבקשים לנפק להם מסמך 

.מובהר כי מאגר כזה איננו נחוץ לצורך הנפקת מסמך זיהוי חכם וביומטרי

ועדת הפנים, חוק ומשפט, ועדה משותפת לוועדת החוקה: הועדה המשותפת.4.13
הועדה המשותפת מפקחת על. והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת

ביצועו על  החוק  מכוחו, פי  המותקנות  מכוחו, התקנות  המוצאים  הצווים 
הועדה המשותפת בעלת סמכויות סטטוטוריות. והדיווחים המבוצעים מכוחם

לפקח לה  אותו, המאפשרות  ולדרוש  החוק  ליישום  הנוגע  בכל  מידע  לקבל 
עד לאחרונה כשלה הועדה במילוי תפקידה, כפי שיראו העותרים. מהמשיבים

).באופן שעשוי היה לייתר פנייה לערכאות(ולא פיקחה על המשיבים 

המשפטים .4.14 במשרד  ומידע  טכנולוגיה  למשפט  הרשות): ט"רמו(הרשות 
והגורם המוסמך, הממשלתית שתפקידה לפקח על הגנת הפרטיות במאגרי מידע

ט התנגדה"לאורך הליך החקיקה רמו. לייעץ ולקדם נושאים של הגנת הפרטיות
לקיום מאגר ביומטרי והציגה עמדה בעד את ניהול פרויקט התיעוד החכם ללא

מרשם, מאגר דליפת  מחקירת  שהפיקה  העבר  לקחי  לאור  היתר  בין  וזאת 
.האוכלוסין לאינטרנט
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הגוף שמטרתו לייעץ לשר המשפטים: המועצה הציבורית להגנת הפרטיות.4.15
המועצה הציבורית להגנת, לאורך התקופה הרלוונטית. בנושאי הגנת הפרטיות

.הפרטיות התנגדה לקיום מאגר ביומטרי

ם"רא: ומטה הסייבר) ם"רא(הרשות לאבטחת מידע בשירות הבטחון הכללי .4.16
להנחות את הגופים המפוקחים בסוגיות אבטחת, על פי החוק, היא גוף שמטרתו

נציגיה ונציגי, ם נתנה את ההיתרים להפעלת המאגר הביומטרי"אף שרא. מידע
מטה הסייבר הבהירו לאורך תקופת הפיילוט כי אין ביכולתם להבטיח שהמאגר

.הביומטרי לא ידלוף

מאגר ביומטרי – מהו?.5
מאגר ביומטרי הוא מאגר מידע המאחסן נתונים ביומטריים של כלל האנשים.5.1

טביעות שתי האצבעות המורות ותמונת פניהם, בעניננו. אליהם הוא מתייחס
מאגר כזה מאפשר לזהות אדם. כל תושבי מדינת ישראלבהפרדה גבוהה של 

באמצעות השוואת נתון ביומטרי שלו לנתונים הביומטריים הרבים השמורים
זהו אופן הפעולה העיקרי של מערכות ביומטריות). One to many(במאגר 

אך גם אופן הפעולה, המשמשות לזיהוי פושעים או לזיהוי גופות לא מזוהות
מאגר. העיקרי של מערכות ביומטריות המשמשות למעקב אחרי אינדבדואליים

להפיק מתמונת פניהם נתונים, לצלם חיילים או מפגינים, למשל, כזה מאפשר
הפנים מתמונות  שהופקו  הביומטריים  לנתונים  להשוות  ואותם  ביומטריים 

הנתונים תאפשר לדעת את שמות המצולמים. ושמורים במאגר בין  ,התאמה 
יודגש כאן, למען הסר ספק. קשרי משפחה שלהם וכיוצא בכך, כתובת מגוריהם

שוב כי אין צורך במאגר מרכזי כזה בכדי לבצע אימות זיהוי אמין לחלוטין של
.אדם כנגד תעודתו

האפשרות לזהות אדם באמצעות תמונת פנים ללא שיתוף פעולה מצידו הופכת.5.2
את הנתונים המופקים מתמונת פנים לרגישים יותר מהנתונים המופקים מטביעת

ולאור. 3אצבע פנים  זיהוי  טכנולוגיית  של  קיומן  לאור  מתחדדת  זו  רגישות 
וגוברת של מצלמות במרחב הציבורי הולכת  לבין. פרישה  בין אלה  השילוב 

מאפשר זיהוי מיידי של עובר, מאגר הכולל תמונות פנים בסטנדרט ביומטרי
ומעקב רצוף אחר תנועותיו מבלי) למשל זיהויו כחייל ישראלי משוחרר(אורח 

. לבקש את הסכמתו וללא ידיעתו

52' עמ, 30.6.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת, היועץ הטכנולוגי של רשות האוכלוסין, יורם אורן3
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אין ספק ששיקולים כבדי משקל אלה עמדו בפני מדינות מערביות רבות.5.3
אותה ופסלו  מרכזי  ביומטרי  מאגר  הקמת  אפשרות  בחלק, כששקלו 

,ובחלק אחר) כגון בבריטניה(מהמקרים אחרי שכבר התחילו לפעול בנושא 
רבות אחרות(מראש  ובמדינות  בגרמניה  בישראל). כגון  המוקם  המאגר 

היקפו ואופן השימוש, צפוי להיות ייחודי בעולם המערבי מבחינת תחולתו
.בו

החסרונות והסכנות שטמונים במאגרי המידע אינם מחייבים להמנע בהכרח.5.4
אך הם חייבים להוות גורם חשוב בהחלטה האם להקים מאגר, מהקמתם

עניין זה רלוונטי במיוחד שעה שמדובר במאגר שקובע תקדים חדש. וכיצד
תחולתו על כל תושבי המדינה והנזק הבלתי הפיך, בשל רגישות המידע שבו

.כפי שנפרט בהמשך, שטמון בו

המאגר הישראלי.6
נוכח הפגיעות הקשות שנגרמות כתוצאה מהקמת מאגר מידע ביומטרי ריכוזי.6.1

אינהרנטי באופן  בו  הכרוכות  מצאו, והסכנות  טעם  מה  השאלה  מתעוררת 
.המשיבים בהקמתו

להקים.6.2 והמתבקש  החיוני  בצורך  הישראלי  הביומטרי  הפרויקט  של  ראשיתו 
מובהר ברחל בתך הקטנה שתעודות. מערך תיעוד לאומי חכם שימנע זיופים

הזיהוי מסמכי  זיוף  היקף  את  דרמטית  מצמצמות  היו  ביומטריות  זהות 
לו, הישראלים עשור  לפני  כבר  להעשות  היה  יכול  כאלה  לתעודות  והמעבר 

,על הבעיות המשפטיות, המשיבים לא היו כורכים זאת עם הקמת מאגר ריכוזי
. הערכיות והטכניות הכרוכות בכך

אימות , ואולם.6.3 שמאפשרת  חכמה  ביומטרית  בתעודה  הצורך  שברור  (בעוד 
authentication ,(כלל לא ברור מדוע קשרו זאת המשיבים עם הקמת מאגר

בהתבסס על הטענה שמאגר ביומטרי) identificaton(ביומטרי שמאפשר זיהוי 
הרכשה, כפי שהובהר בפרק ההגדרות". הרכשה כפולה"יתן מענה לבעיה של 

כפולה היא סוג אחד בלבד של זיוף מסמכי זיהוי חכמים והמאגר הביומטרי
אותה  לפתור  בלבדמתיימר  בסעיף ( ואותה  שקבוע  הדברים). לחוק 1כפי 

המדינה מבקר  שפרסם  מיוחד  ביקורת  בדוח  יוני 4הוסברו  בחודש   2015:
:הפרויקט הלאומי למעבר לתעודות חכמות הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה"

מיוחד4 ביקורת  “דוח  המבחן,  תקופת   – ביומטרי  לאומי  ",תיעוד 
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_301/b4ee39ba-ae27-452d-b0c6-d301c7e72c82/004-bio-

metric.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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מטרתו למנוע בעיות שמקורן בזיוף תעודות ובהנפקת תעודות כפולות לאותו
אשר. אין עוררין על הצורך במעבר לתעודות חכמות". גנבת זהות"אדם לצורך 

התעוררה מחלוקת ציבורית שנבעה מטענות, לנחיצות קיומו של מאגר ביומטרי
".בדבר פגיעה בפרטיות והחשש מפני דליפת המידע שבמאגר

לתכליתו .6.4 ביחס  המאגר  נחיצות  את  לבחון  הקונקרטי(במטרה  לזיוף  מענה 
קבע החוק תקופת מבחן שתכליתו), הפוטנציאלי בדרך של הרכשה הכפולה

תקופת המבחן נועדה כדי. לבחון אם המאגר נחוץ וכן לבחון חלופות לקיומו
מהימן  מידע  לישראללאסוף  בעלות, שנכון  החלטה  לקבל  שלא  מנת  על 

.השלכות רחבות ומשמעותיות כל כך על בסיס השערות בלבד

חיוני לציין שבמשך כל, מבלי להכנס בשלב זה לכשלים הרבים בתקופת המבחן.6.5
לא התגלה ולו מקרה אחד, אף שהוארכה משנתיים לארבע שנים, אותה תקופה

עניין זה מעלה שתי מסקנות. של זיוף תיעוד חכם באמצעות הרכשה כפולה
לפני כעשור היה חוסך) ללא מאגר(שמעבר לתיעוד לאומי חכם , האחת. עגומות

שלמרות שכלל לא קיימת, השנייה. שלל מקרי זיוף ואת הנזקים שגרמו בינתיים
על" לענות"התעקשו המשיבים להעביר חוק שתכליתו , בעיה של הרכשה כפולה
.ולא מצריכה מאגר ביומטרי, בעיה זניחה עד אפסית

הכפולה.6.6 בעיית ההרכשה  קרנה של  לעליית  מה שהתניע את? מה המקור 
הוא מסמך שהוציא, כפי שעולה מדוח מבקר המדינה, התהליך נשוא עתירה זו

בעניין תיעוד במדינת) ר"לוט(המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה 
יש לשפר את רמת האבטחה של התיעוד על ידיר קבע כי "מסמך הלוט. ישראל

שילוב נתונים ביומטריים במסמכי הזיהוי יחד עם היכולת לוודא כי לכל אדם
האמיתית בזהותו  רק תיעוד אחד  ידי; יהא  על  להשגה  ניתנת  זו  וכי מטרה 

סיכומה של עבודת המטה). המאגר הביומטרי(שימוש בבסיס נתונים מרכזי 
ולפיו פועל מערך התיעוד החכם 2009היווה את הבסיס לחוק שהתקבל בשנת 

.והמאגר הביומטרי כיום

, לא ברור מה הוא כוללר מעולם לא הוצג בפני הציבור"מסמך הלוטכיוון ש.6.7
לא ברור אם המסמך גורס, כמו כן. מהן המלצותיו ועל אילו נתונים הסתמך

ביומטרי הוא הפתרון היחיד לבעיה או שגם לשיטת הלוט ר מדובר"שמאגר 
יצוין שהמומחים, להשלמת התמונה. בפתרון אחד ממספר פתרונות אפשריים

וכי גם, ר ביחס לקישור בין תיעוד חכם לבין מאגר ביומטרי"חלוקים על הלוט
המחוקק לא קיבל את עמדתה כתורה מסיני ולכן קבע מפורשות שיש לבחון את

לזהות את היקף תופעת, היינו. נחיצות המאגר הביומטרי ביחס לקיום מטרתו

,בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’ / ______ 17ץ "בג
.118 מתוך 15עמ’ 



ולבדוק את היעילות) שהתגלתה כלא קיימת(הזיוף בדרך של הרכשה כפולה 
הבעיה  בפתרון  ריכוזי  מאגר  של  קיימת(והמידתיות  חלופות) שאיננה  כנגד 

.שתועלתן דומה

התועלות, החסרונות והסכנות במאגר ביומטרי.7

תועלות המאגר.7.1

טביעת(טכנולוגיה ביומטרית מאפשרת לתרגם מאפיין ייחודי של כל אדם .7.1.1
ריכוז). נתון זיהוי ביומטרי(לנתון כמותי ממוחשב ) תמונת תווי פנים, אצבע

בפניה שהוצג  נתון  להשוות  למערכת  לאפשר  אמור  כאלה  זיהוי  נתוני 
זיהוי, בהתאם לרציונל הזה. לנתונים הקיימים ששמורים אצלה מערכות 

,כך למשל. יכולות לסייע במניעת שימוש בריבוי זהויות על ידי אדם אחד
במערכת מצוים  הביומטריים  שנתוניו  כשמי  להתריע  אמורה  ,המערכת 

אחרת  זהות  תחת  תיעוד  של  הנפקה  לצורך  נוספת  פעם  אותה(מתייצב 
כפולה" המשיבים"). הרכשה  אם, לטענת  רק  אפקטיבי  יהיה  כזה  זיהוי 

.המערכת תכלול את נתוניהם הביומטריים של כל תושבי המדינה

שבפועל הפיילוט, דא עקא. הערך הלכאורי הזה נשמע משכנע על פניו.7.1.2
העלה, לאסוף נתוני אמת לצורך גיבוש החלטהשנמשך ארבע שנים ונועד 

,ואם תהיה קיימת בעתיד; שבעיה מהסוג אותה יכול מאגר לפתור לא קיימת
אזי מדובר בהיקף שאינו מצדיק הקמת מאגר מידע ריכוזי בשל החסרונות

.העצומים וכבדי המשקל הנובעים מהקמתו ומקיומו

המאגר הביומטרי מסכן את ערכיה הדמוקרטים של מדינת ישראל.7.2
ופוגע באמנה החברתית

בהיסטוריה הפוליטית "האמנה החברתית" מייצגת את התהליך בו בני אדם.7.2.1
נוצרה המדינה. לצורך כך התארגנו יחד לצורך הגנה על זכויותיהם, וכך 
נדרש כל אדם לוותר במקצת על זכויותיו בתמורה לבטחון, הגנה, ומערכת
שתאכוף את יתר זכויותיו. בין הזכויות המוגנות, מצויה כמובן גם הזכות

הזכות להיות מוחרגים,5הזכות להעזב בשקטהמהותית לפרטיות, היא   
במידע לשלוט  והזכות  ממשלתי  בשוליה6ממעקב  כורסמה  זו  זכות   .

5 Samuel  D.  Warren  &  Louis  D.  Brandeis,  4  Harvard  L.R.  193  (Dec.  15,  1890),
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html

6 Nissenbaum Helen, 2010, Privacy in Context
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במקרים מסוימים, בדומה לכל ויתור אחר בשולי הזכויות האחרות, ויתור
שנועד להגן על ליבתן.

בירנהק.7.2.2 מיכאל  פרופ׳  במאמרו  באריכות  עמד  לפרטיות  ההצדקות  :7על 
הצדקות במעגל הפרט, הצדקות במעגל הקשרים הבין-אישיים והצדקות
במעגל הקהילתי. ובעניננו, מתקדמת העתירה בהצדקות במעגל הדמוקרטי.
במשטר דמוקרטי הזכות לפרטיות ממלאת תפקיד חשוב ומהותי. העדרה
הוא אחד המאפיינים של מדינות אוטוריטריות ואילו חיים ללא מעקב הם

אחד מהסימנים לחירות ולחופש של האזרח.

דמוקרטיות.7.2.3 ומדינות  רבה,  חשיבות  הציבורי  במישור  לפרטיות  לזכות 
הפגיעה למינימום  עצמן  את  להגביל  כיצד  בשאלה  יום-יום  מתמודדות 
ההכרחי לשם מילוי תפקידיהן. זאת, מתוך הבנה שכל פגיעה מעבר תפר את

איזון הכוחות הרגיש בין המדינה על זרועותיה השונות, לבין תושביה. 

לבסוף, חשיבות הזכות לפרטיות מתחדדת במדינה דמוקרטית כמו ישראל.7.2.4
על מרקם וממגזרים שונים. הפרטיות קריטית לשמירה  הבנויה מקהילות 
החיים המשותפים במדינה של קבוצות החיות בשונות כה גדול. הפרטיות
היא שמאפשרת לאנשים להתנהל מבלי להדרש לתת דין וחשבון, להיות חלק

מקהילה פוליטית ובו בזמן לחיות בנפרד ממנה. 

ואולם, במהלך ההיסטוריה ידועים מקרים בהם פגעה המדינה בגרעין הזכות.7.2.5
ז'אק רוסו, ידי ז'אן  הזו. עוד בטרם האמנה החברתית הוגדרה ככזו על 
חבר שלשיטתה  מי  את  לזהות  כדי  שונות  בדרכים  השתמשה  המדינה 
ב"קבוצת סיכון" כזו או אחרת. בהעדר צילומים, מסמכי זיהוי מהימנים או
מערך זיהוי מרכזי, מדינות פיתחו שיטה לתאר את פושעיה בצורה מתמטית
וכדומה. זרועות  מוטת  עור,  צבע  עינים,  צבע  גובה,  (אנתרופומטריה): 
שימוש במאפיינים פיסיולוגיים למדידת פושעים שימש משטרות בתקופת

מאז שנתהנאורות עוד בטרם הגיעו מסדי הנתונים מתקדמים טכנולוגית. 
, אז גילה הרופא האיטלקי מרסלו מלפיגי שניתן להשתמש בטביעות1686

אצבע לצורך זיהוי תכונות בגוף האדם ואימותי זהות, החלו משטרים שונים
להשתמש גם בידע הזה לצורך שליטה במי שהוגדרו כקבוצות סיכון.

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - תוקן 2005כך גם בישראל. בשנת .7.2.6
התשנ"ו- זיהוי),  אמצעי  ונטילת  החשוד  בגוף  את1996  חיפוש  והסמיך   

 מיכאל בירנהק, שליטה והסכמה: הבסיס העיוני של הזכות לפרטיות , משפט וממשל יא תשס״ח7
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משטרת ישראל לאגור אמצעים ביומטריים של חשודים ולנהל מרשם פלילי
ביומטרי. כך גם משתמשים בביומטרי למעקב אחרי אוכלוסיות בסיכון כגון

זרים בעלי8עובדים  פלשתינאים  פועלים  ביומטרי של  ליצירת מאגר  וכן   
אשרת עבודה בישראל.

בתמצית, "ההסכם" בין המדינה לתושביה היה שרק אלו הנמצאים בקבוצת.7.2.7
קשרי שחסרים  ואלו  ועבריינים)  חשודים  (כגון  מעשיהם  בגלל  סיכון 
השתייכות לחברה הישראלית (עובדים זרים וכדומה) יספקו פרטים גופניים
בשקט. להעזב  ובזכותם  לפרטיות  בזכותם  נוסף  כרסום  שיכרסם  באופן 
אבחנה זו נובעת, בין היתר, בגלל הרעיון הבסיסי של אמון הדדי בין

המדינה לתושביה, רעיון עליו מבוססת מדינה דמוקרטית.

מאגר ביומטרי יחודי מכל מרשם אוכלוסין אחר במובן זה שהוא מאפשר.7.2.8
זיהוי של אדם לאורך זמן, כאשר יכולת השליטה בזיהויו כבר לא נמצאת
על לוותר  צריכים  מדינה  תושבי  דמוקרטית  בתפישה  כאמור,  בידיו. 
ואילו באופן תקין  ניהול המדינה  פרטיותם רק במידה המינימלית לצורך 
שימוש במאגר ביומטרי לצורך זיהוי תושבים מבטל את החזקה הבסיסית
זהותו. את  מזייף  לא  מהחברה,  חלק  שהוא  מדינה,  שתושב  והגרעינית 
המאגר הביומטרי, בעצם הקמתו וקיומו, פוגע במובן זה באמנה החברתית

ובזכויותבזכות לפרטיות ובערכיה הדמוקרטים של מדינת ישראל, כמו גם 
. חוקתיות נוספות

;הפגיעה מתעצמת לאור בעיות קשות שאינן מתעוררות במערכות מבוזרות.7.2.9
(מעקב ), function creep" (זחילת שימושים, "ובכלל זה סכנות אבטחה

surveillance ( מידע data(וכריית   mining .(הסכנות יפורטו  בהמשך 
קשות פגיעות  אחריהן  וגוררות  הזו  הפגיעה  את  שמעצימות  והתופעות 
בכללותו הציבור  ושל  הפרט  של  אחרים  חיוניים  ובאינטרסים  בזכויות 

).החלק המשפטי בעתירה' לפגיעה האינהרנטית בזכויות היסוד ר(

המאגר הביומטרי מסכן את בטחון המדינה ואת הבטחון האישי של.7.3
תושביה

לשעבר בכיר ברשות, משה בסול" (גם המאגר הביומטרי ייפרץ מתישהו- שלא יהיה ספק "
)הממלכתית לאבטחת מידע

.מוקד סיוע לעובדים זרים נ’ רשות האוכלוסין 6129/11ץ "ראו הנדון בבג, שלא בהסמכה על פי חוק8
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מאגרי מידע ציבוריים הם משאב יקר ערך שגורמים: המאגר צפוי לדלוף.7.3.1
בעולם התחתון ובמדינות, בשוק הפרטי, במנהל הציבורי: רבים חושקים בו

להניח את, וחלקם מצליחים, גורמים אלה מנסים. וארגונים עוינים לישראל
חוקיות בדרכים  שימוש  תוך  שבמאגרים  המידע  על  פחות, ידם  חוקיות 

סגן נשיא למחקר במכון, כפי שמסביר דר’ עומר טנא. ולעתים פליליות
):IAPP(העולמי למומחי פרטיות 

כל מומחה אבטחת מידע יעיד, כי הדרך היעילה ביותר"
. מאגרי מידעלאבטח מאגר מידע היא לא להחזיקו כלל

חשופים לכשלים ולפרצות אבטחה, להדלפה על ידי עובדים
גופי או  האקרים  ידי  על  לפריצה  מושחתים,  או  רשלנים 
מודיעין, או לשינוי או אבדן מידע עקב תקלות מערכת או
שעורר הבינלאומית  הציבורית  השערורייה  טבע…  אסון 
לאחרונה אתר הדלפות המידע ויקיליקס; שחשף מאות אלפי
מסמכים צבאיים, כולל מסמכים המסווגים "סודי ביותר" על
עד כמה מוכיחה  כוחות הביטחון של ארצות הברית,  ידי 
קשה להתבסס כיום על אמצעי אבטחה 'הרמטיים' במאגרי
מידע ממוחשבים… נקל לשער, מה רב העניין שיעורר מאגר
ביומטרי של כל אזרחי ישראל בקרב מידע המכיל מידע 
ארגוני פשע וטרור ורשויות ביטחון של מדינות עוינות פחות

9או יותר."

הערכה.7.3.2 מעוררים  אינם  זה  בתחום  ישראל  של  העבר  בהרבה: הישגי  לא 
להוריד מאתרי שיתוף קבצים את מרשם האוכלוסין ניתן  בעולם  מדינות 

ישראל, שלהן זה של מדינת  עניין שאף מבקר המדינה קבע שיש, כמו 
שנים עברו עד שנחשפו האחראים לדליפה זו ולדליפת. 10לראותו בחומרה

.מאגרי מידע רגישים נוספים דוגמת מאגר האימוצים הארצי

למומחי.7.3.3 גם  משותפת  כלשהו  בשלב  ידלוף  הביומטרי  שהמאגר  הידיעה 
בעבר ראש, כך אמר משה בסול. אבטחת מידע שעבדו בשירות המדינה

:כ" בשבמידע     לאבטחת     הממלכתית     רשותהיחידה הטכנולוגית ב

9Tene, Omer, Israel's Biometric Database Law: Risks and Opportunities (in Hebrew) (January
22, 2012). Hamishpat, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1989924

.860עמוד  2008ב לשנת 59דוח שנתי , מבקר המדינה10
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ייפרץ מתישהו; "שלא יהיה ספק - גם המאגר הביומטרי 
כולו או חלקו. זה יכול להיות מבצע מתוחכם שייקח שנים
גם להיות  יכול  זה  אבל  נעשה,  זה  ואיך  מתי  מי,  להבין 
כתוצאה מסתם טעות מינורית של חוסר תשומת לב. ... יש

11נקודות כשל רבות שאחת מהן תיפרץ לבסוף."

אך כלל", לעצור את הקידמה"אמנם בסול סבור שאין בדליפה הוודאית כדי .7.3.4
בשונה מכל, דורשת הקמת מאגר ריכוזי" קידמה"לא מובן מאליו שאותה 

.תוך התעלמות מההסתברות לנזק הצפוי ומחומרתו, מדינות העולם המערבי

ומגוונים.7.3.5 רבים  פוטנציאלית  מדליפה  הנובעים  מזהות, הנזקים  ונגזרים 
מערכות רבות משתמשות כבר כיום במידע. הגורמים לידיהם יפול המידע

כגון(ביומטרי כגון תוי פנים או טביעת אצבע כדי לזהות את המשתמש 
חכמים לחתימה, טלפונים  מערכות  או  מקוונת  בנקאות  מערכות 

עליה), אלקטרונית במגמת  נמצא  זה  בנתונים; ושימוש  שימוש  דרך 
דרך מעקב; הביומטריים כדי להפליל אדם או לערבו במעשה שלא עשה

דרך; למשל בין ניצים בהליך משפטי, אחרי אנשים באופן שפוגע בפרטיותם
ל כתושבי מדינת ישראל באמצעות מצלמה פשוטה לצורך"זיהוי אנשים בחו

.ביצוע מעשי טרור ועד מעקב אחרי מטרות אנושיות לצורך ביצוע פשע
אלו מספר דוגמאות מתוך מגוון רחב של סיכונים הנובעים מדליפה, כאמור

.וברור גם שלא כל הסיכונים ידועים כיום

הנזקים החמורים לא נובעים רק מרגישות הנתונים הביומטריים אלא: ודוקו .7.3.6
אין לתאר את הנזק הקטסטרופלי שיווצר מרגע שגוף. מריכוזם, ובעיקר, גם

ההבדל הכמותי. עוין ישיג את טביעות האצבע של כל תושבי מדינת ישראל
האפשרות של גורמי טרור או. להבדל איכותי, בהיקפים האמורים, הופך

לרבות לבעלי, גורמים עוינים אחרים להתחזות לכל אחד מתושבי ישראל
עלולה להביא לנזקים שקשה, ברמת כה אמינות גבוהה, תפקידים בכירים

כפי שפורט, הנזק כמובן איננו במישור הבטחוני בלבד. להעלות על הדעת
.לעיל

עולה בברור) 9' עמ(מדברי ההסבר להצעת החוק , כאמור": בלתי הפיך".7.3.7
שהמשיבים מודעים היטב לכך שהנזק כתוצאה מדליפת המאגר יהיה בלתי

:הפיך

.themarker 04.05.2011", אי אפשר לעצור את הקידמה: המאגר הביומטרי, "משה בסול11
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כאמור נובעים  במאגר  הקשורים  לפרטיות  "הסיכונים 
מהעובדה שהמידע הביומטרי הוא 'חד ערכי' במובן שאינו
ניתן 'להחלפה' על ידי בעליו מכך שהמאגר מכיל את המידע
הביומטרי הגולמי ולא רק את התבניות הביומטריות, ולכן
נזק בלתי הפיך; ומהניסיון חשיפתו עלולה לגרום לתושב 

בדבר דליפת מידע ממאגרים."

שאינם מתפרנסים באופן כלשהו(לקביעה זו שותפים כל המומחים בתחום .7.3.8
אשר לא נמצא ביניהם אחד שתמך בהקמת מאגר על), מהמאגר הביומטרי

מומחה לאבטחת מידע, דורון שקמוני, למשל, כך הסביר. פני חלופותיו
ששימש כארכיטקט של פרויקט ממשל, שמייעץ למספר משרדי ממשלה

):5העותר (זמין וכיועץ בפרויקט התעודה החכמה 

"כל ההבטחות הן תיאורטיות. ההיסטוריה הישראלית מאוד
עגומה בנושא שמירה על מאגרי מידע, בייחוד מאגרי מידע
ממשלתיים… הנזק של הדליפה הזאת הוא נזק בלתי הפיך.
שהמידע כדי  בלבד  אחד  כשל  אחת,  תקלה  נדרשת 
ייחשף ולתקן את הנזק הביומטרי של כל תושבי המדינה 

.12)26 שנה" (שם, עמ' 80-90הזה נדרשות כ-

דליפת המידע הביומטרי, מעבר לסכנה החמורה לביטחון ולשלום הציבור.7.3.9
עליה העיד אף הממונה על, חסרת תקדים" איכות"תוביל לגניבות זהות ב

אצבע טביעות  לכלול  שלא  דעתו  חוות  במסגרת  הביומטריים  היישומים 
כיום, לדברי הממונה. במאגר בהתחשב בשימושים הנרחבים בביומטריה 

.13"מאגר סיסמאות"דליפת מאגר ביומטרי שקולה לדליפת 

ככל שהמידע המזהה: יתרונה של הביומטריה הוא גם חסרונה הגדול.7.3.10
יותר אמין  במיוחד, נחשב  אמינים  נחשבים  ביומטריים  כך, ונתונים 

,בשמו" הושארו"יקשה על אדם להתנער מעקבות המידע שהשאיר או ש
כל כנגד  חפותו  על  להאבק  להתחזות  קורבן  שהפך  מי  יאלץ  וכך 
הסיכויים ללא יכולת לשנות את נתוני הזיהוי שלו כדי למנוע הפללה

שהרי בניגוד לכרטיס אשראי. וכדי למנוע ביצוע פעולות בשמו בעתיד

המשותפת12 .39' עמ, 30.06.2009פרוטוקול , הועדה 
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009-06-30.rtf

מייעצת13 הביומטרי-ועדה  המאגר  על  מיום, מפקחת  מסכם  .17עמ’ , 28.05.2015דוח 
http://bioapp.gov.il/rights/documents/vaadareport.pdf
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את טביעת האצבע ומבנה הפנים לא, שנפרץ וניתן לחסום אותו ולקבל חדש
דיקן הפקולטה, ביהם     אלי' פרופכפי שהסביר . ניתן לשנות באופן מעשי

:למדעי המחשב בטכניון ומומחה להצפנה

אפילו אם הסיכוי לא גדול, הסיכון כתוצאה מזה הוא גדול"
מאוד והוא לא ניתן לתיקון… פושעים יוכלו לנצל את זה
להשאיר לחילופין,  או  אחר,  כמישהו  ולהזדהות  אחר-כך 
טביעות כאלה ואחרות בכל מיני מקומות… אפילו אם יגידו

14"שהיום זה לא קל, עם הזמן הם יפתחו את זה.

סבר, ד יורם הכהן"עו, ט"דומה שזו אחת הסיבות המרכזיות לכך שראש רמו.7.3.11
:כפי שהסביר בכנסת. 15"יש לנסות להימנע מהקמת המאגר הביומטרי"ש

ולהבין קדימה  שנים  כמה  להסתכל  צריכים  "…אנחנו 
שמעבר לעבודה בסביבה ביומטרית, תגרום לזה שמערכות
ההגנה על המידע האישי יתבססו על המידע הביומטרי. ואז,
בו ולעשות  אותו  לקחת  אפשר  ידלוף,  הזה  המידע  אם 
שימוש, להיכנס למאגרי המידע, מכיוון שמערכות המידע
שלהן תהיינה מבוססת על ביומטריה. פה הסכנה הגדולה.
פה אני מתחבר לאמירה שאומרת שמידע ביומטרי הוא מידע
פרוטוקול המשותפת,  (הועדה  אותו."  להחליף  ניתן  שלא 

).60, עמ' 30.06.2009

פרשות. לא ניתן לסיים פרק זה מבלי להתייחס למאורעות השנים האחרונות.7.3.12
בטחוניות חמורות בעולם נגרמו מהדלפה של מאגרי מידע על ידי עובדים
בעלי גישה אליהם או מכך שבכירים ברשויות בטחון מאובטחות ברמה לא
פחות טובה משל הרשות לניהול המאגר הביומטרי התנהלו ברשלנות עם

מגובה בלא, לפיה טיבו של מאגר לדלוף, הנחת מוצא זו. מידע בחזקתם
:מעט ראיות בישראל ובעולם

טופלנסקי.7.3.12.1 חגי  אכ, האלוף  לאחר, א"ראש  מתפקידו  לאחרונה  פרש 
האלוף טופלנסקי נטל את. שמחשב עם מידע מסווג במיוחד נגנב מביתו

.39' עמ, 30.06.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת14
",יש לנסות להימנע מהקמת המאגר הביומטרי: "טכנולוגיה ומידע, ראש הרשות למשפט, יורם הכהן," אבי בליזובסקי15

/http://www.pc.co.il/it-news/18508, 30.09.2009", אנשים ומחשבים
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אלוף משנה בחיל האויר;16מחשבו הביתה בניגוד לנהלים והשתמש בו
.17הושעה מתפקידו לאחר שמביתנו נגנב מחשב עם חומר מסווג

תיק ובו מסמכים סודיים של מערכת הבטחון נגנב מביתו של ראש מערך.7.3.12.2
18הסייבר במשטרה

נטלה אלפי מסמכים, אשר שירתה במשרדי אלוף פיקוד מרכז, ענת קם.7.3.12.3
.והעבירה אותם לעיתונאי אורי בלאו

הראשית.7.3.12.4 הרבנות  של  המידע  יוחסין, מאגר  אילנות  על  מידע  המכיל 
גירושין ותביעות בבתי הדין לוירוס, ומידע הנוגע להליכי  נפל קרבן 

.19כופרה

דלף.7.3.12.5 ההודי  הביומטרי  במאגר. המאגר  השתמשו  מכירות  אנשי 
.20הביומטרי ההודי לצורך מכירת טלפונים סלולריים לאזרחים

הבטחון.7.3.12.6 בשירות  קבלן  עובד  ידי  על  שבוצעה  ענקית  מידע  דליפת 
סנודן, האמריקאי) NSA(הלאומי  אלפי, אדוארד  לציבור  העבירה 

תושבי אחרי  מרגלת  הברית  ארצות  בהן  לדרכים  הנוגעים  מסמכים 
בוטל הסכם, לאחר הדליפה ובגלל המידע שנחשף כתצאה ממנה. העולם

.סחר בין ארצות הברית לאירופה

החיילת צ’לסי מאנינג הדליפה לאתר ויקיליקס מידע על הדרכים בהן.7.3.12.7
ונשפטה ארצות הברית משתמשת ברחפנים לחיסול מחבלים בעיראק 

מאנינג זכתה לחנינה מהנשיא אובמה ביומו האחרון בבית הלבן. למאסר
.לאחר שניסתה להתאבד מספר פעמים

גורם לא ידוע הדליף לרשת את מערך הביון של רשות הביון המרכזית.7.3.12.8
אוסף מידע על אזרחי CIAהכולל את הדרכים בהן ה) CIA(האמריקאית 

אבטחה בכלי  חולשות  מנצל  הוא  וכיצד  היתר. העולם  הוסבר, בין 
זיתון16 “יואב  בצה,  אכ"טלטלה  ראש  הצבאי"ל  מחשבו  גניבת  בעקבות  פורש  ,ynet", א   15.12.2016,

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4893274,00.html
בוחבוט17 “אמיר  מביתו"אל,  נגנב  הנייד  שמחשבו  לאחר  לשבועיים  הושעה  האויר  בחיל  ,26.10.2016!, וואלה", מ 

http://news.walla.co.il/item/3008025
“אבי אשכנזי18 נגנב מביתו של בכיר במשטרה,  סודיים של מערכת הביטחון  ,07.05.2016!, וואלה", תיק עם מסמכים 

http://news.walla.co.il/item/2959150
כהן19 “ישי  כופר,  תשלום  ודורשים  הרבנות  מחשבי  על  השתלטו  השבת", האקרים  ,23.02.2017, כיכר 

http://www.kikar.co.il/222942.html
20Anumeha Yadav, “Under the right to information law, Aadhaar data breaches will remain a

state  secret”,  Scroll.in,  05.03.2017,  https://scroll.in/article/830589/under-the-right-to-
information-law-aadhaar-data-breaches-will-remain-a-state-secret

,בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’ / ______ 17ץ "בג
.118 מתוך 23עמ’ 

https://scroll.in/article/830589/under-the-right-to-information-law-aadhaar-data-breaches-will-remain-a-state-secret
https://scroll.in/article/830589/under-the-right-to-information-law-aadhaar-data-breaches-will-remain-a-state-secret
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4893274,00.html


יכולה לאסוף מידע אף ממאגרי מידע המנותקים CIAבדליפה כיצד ה
.לגמרי מכל רשת חיצונית

באיראן.7.3.12.9 האטומי  הכור  למחשבי  ידועה חדרה  מדינתית שאינה  יישות 
שהשפיע על הדרך בה הצנטריפוגות Stuxnetושתלה שם וירוס בשם 

נעות האטומי  לקדם, בכור  שנים  של  איראנים  מאמצים  סיכל  ובכך 
.תכנית גרעינית

הפנים, אגרון.7.3.12.10 המידע של משרד  והופיע ברשת, מאגר  למדינת. דלף 
בעקבות הדליפה לא. ישראל לקח כעשור לאתר ולהרשיע את העבריינים

.ניתן יותר להשתמש במספרי הזיהוי לצורך זיהות

עוברת.7.3.12.11 בלנגלי  המאובטח  לבסיס  ועד  בנתאנז  האטומי  מהכור 
השאלה. אין מחשב שלא ייפרץ, אין מאגר שלא ידלוף: מסקנה אחת

לפריצת המאגר המידע עד  התועלת מאגירת  והאם  רק מתי  היא 
.עולה על הנזק שיגרם לאחר דליפתו

הסכנה הנובעת משגיאות בזיהוי.7.4

נזק עלול להיגרם לאדם לא רק כתוצאה משימוש לרעה בנתוניו הביומטריים.7.4.1
אלא גם משגיאות ותקלות במערכת הזיהוי. כשלים כאלה נפוצים במיוחד
כשמפעילים טכנולוגיה בוסרית על מיליוני בני אדם, היקף שהפך את הקמת
אגף מנהל  כדברי  [ו]מסובך"  קשה  כבד,  לאומי  ל"פרויקט  המאגר 
הפרויקטים ברשות האוכלוסין, אשר גם הודה שאין למאגר כזה אח ורע

(ברוך דדון, ועדה לביקורת המדינה, פרוטוקול  , עמ'21.06.2011בעולם 
גם12 אלא  הישראלי,  המאגר  מהיקף  רק  לא  נובעת  העניין  מורכבות   .(

מהעדר מקבילה שתאפשר ללמוד מנסיון של מדינה דמוקרטית אחרת.

בתעשייה,.7.4.2 גורמים  להן  לשוות  שמנסים  המושלם  לדימוי  בניגוד  ואכן, 
מערכות ומאגרים ביומטריים לא נותנים בהכרח תוצאות מדויקות כפי שניתן

מגבלות ההשוואה והדיוק שלללמוד מדברי ההסבר להצעת החוק, שדנו ב"
יוזמי החוק מודעים לכך. ההתאמה המזהה (ביןהמערכות הביומטריות  ,"

הנתונים שנמסרו לבין הנתונים במאגר) היא התאמה בעלת דיוק סטטיסטי
מסוים. על פי מתכנניו, להשוואה זו תיתכן תוצאה שאיננה חד-משמעית
בטכנולוגיות שימוש  שכך,  כיוון  אנושי.  מומחה  של  הכרעה  ותחייב 

מתקדמות ובמדדים ביומטריים אינם ערובה לזיהוי חד ערכי. 
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במישור הפלילי, בדיקה לזיהוי אדם שהשאיר טביעת אצבע בזירת פשע.7.4.3
עלולה להניב תוצאה שתכלול מספר רב של אנשים שהנתון הביומטרי של
לנתון הזיהוי הביומטרי של טביעת האצבע טביעת האצבע שלהם דומה 
שנדגמה בזירת הפשע, והם כולם יהפכו לחשודים ללא עוול בכפם. הסכנה
בהאשמת (ועוד יותר מכך – בהרשעת) חפים מפשע גוברת ככל שהתוצאה
תכלול לא עשרות אנשים אלא אחד או שניים, בעיקר נוכח הנטייה האנושית
להעניק אמינות ומהימנות רבה לזיהוי ביומטרי והקושי הרב (שלעתים עולה
כדי חוסר יכולת ממש) להבין את משמעותו ההסתברותית.במישור האזרחי,
מול להזדהות  אדם  של  אפשרות  להעדר  להביא  עלולות  בזיהוי  שגיאות 

הרשויות ולהוכיח את זהותו כדי לקבל שירותים בסיסיים.

את מגבלות ההשוואה והדיוק למדה ממשלת הולנד, שלאחר שהקימה מאגר.7.4.4
את להעריך  חיצוני  מגורם  שביקשה  ולאחר  דרכון,  למחזיקי  ביומטרי 
ביצועיו, הגיעה למסקנה שהחשש לנזק בלתי הפיך לצד כשלים טכנולוגים
מצדיקים את חיסולו ואת מחיקת הנתונים הביומטריים מייד לאחר הנפקת

הדרכונים.

דליפת המידע.7.5

 לחוק מסמיך את בית המשפט לתת צו שיאשר העברה של "נתונים17סעיף .7.5.1
מתוצאות (להבדיל  הביומטרי"  במאגר  הכלולים  ביומטריים  אמצעים  או 
זיהוי, כך שייתכן ומדובר במספר נתונים של מספר אנשים רב או קבוצה),
לצורך חקירת עבירות, מניעתן או לצורך העברת המידע לרשויות אכיפה

מאפשר  הסעיף  לישראל.  המחוץ  כמו  חקירה  רשויות  בהם  FBI-מקרים 
"נתונים אוידרשו מישראל את מלוא המאגר (שנכנס תחת ההגדרה של   

למסור והמדינה תאלץ  הביומטרי),  במאגר  הכלולים  ביומטריים  אמצעים 
לחוק מקנה גישה21אותו או להיות חשופה לסנקציות דיפלומטיות. סעיף   

לשירותי הבטחון ללא צו או הגבלה.

(ולו העברת מידע לתוכו.7.5.2 גישה כלשהי למאגר  היקף האנשים להם תהיה 
בלבד או ביצוע שאילתות בלבד) עצום וכולל את מלוא פקידי משרד הפנים,
כל שוטר במשטרת ישראל, כל עובדי שירות הבטחון וכל שוטר במשטרה

סעיף הצבאית.  לכך,  וסעיף 17מעבר  מאגרים21  ליצור  מאפשרים   
נוספים שלא יהיו כפופים לסנקציות הקיימות בחוק על מעבירי המידע

. בצורה כזו, ומבחינה אבטחתית, המאגר הביומטרי יהיה מנוקבמהמאגר
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של היחידה  האפשרית  שהתוצאה  מלמד  החיים  נסיון  שוויצרית.  כגבינה 
גישה נרחבת כזו היא דליפת המידע. שהרי גם אם רוב רובם המכריע של
בעלי הגישה הם זכים, טהורים ובלתי ניתנים לסחיטה, מספיק אחד מתוך
אותם עשרות אלפים שיגרום לנזק בלתי הפיך בין במכוון ובין בשגגה ובתום
וייענש בחומרה, הרי שאין סנקציה שתוכל לב. אף אם אותו אדם יתפס 

להחזיר את הגלגל לאחור אלא בחלוף שנים או שלושה דורות (כך ממש!).

ודוקו, סכנת הדליפה אינה רק מדליפת המאגר כולו, אלא גם מדליפת פרטיו.7.5.3
(למשל סקרנות  בשל  מידע  במסירת  מדובר  אם  בין  ספיציפי.  אדם  של 
(למשל לנקמה  רצון  בשל  מפורסמת),  שחקנית  של  בפרטיה  כשמדובר 
כשמדובר בסכסוך בין עבריינים או בגורמי טרור המבקשים לפגוע בחיילים
משוחררים), לצורך "חקירה" פרטית (למשל בסכסוך בין בני זוג או בין

צדדים יריבים להליך משפטי) ועוד כהנה וכהנה.

המחוקק לא ערך את האיזון הדרוש בין יתרונות המאגר.8
לחסרונותיו וסכנותיו

ד מלכיאל"עו" (יש להם את הסיבות ההיסטוריות שלהם לחשוש מריכוז סמכויות וכוח"

)על הסיבה בגינה גרמניה מסרבת להקים מאגר ריכוזי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, בלס

הביומטרי.8.1 המאגר  סיכוני  של  המשמעותית  הסוגיה  נבחנה  במהלך: לא 
תיקוני התקנות לאחר התערבות, הוצאת הצווים, התקנות לחוק, חקיקת החוק

זה נכבד  משפט  התקופתיים, בית  בדוחות  הדיונים  במהלך  אחת, ואף  אף 
:מהרשויות הרלוונטיות לא בדקה את השאלות הנחוצות

ביומטרי.8.1.1 מאגר  של  קיומו  מעצם  שנובעים  הסיכונים  מהם ?מהם 
החברתיים מידע-הסיכונים  מהחזקת  אינהרנטית  שנובעים  נורמטיבים 

האמור מיכל. מהסוג  בהקמת  הסיכונים  מהם  לשאלה  שקולה  זו  שאלה 
תקינה בצורה  יתפקד  שהמיכל  בהנחה  אף  מגורים  בתי  בקרבת  אמוניה 

.והאמוניה לא תדלוף

?של מידע ממאגר ביומטרי, מלאה או חלקית, מהם הסיכונים מדליפה.8.1.2
כי דליפתו של, הממונה על יישומים ביומטריים, למעט אמירה של רם ולצר

מאגר ביומטרי שקולה לדליפת מאגר הססמאות בהן אזרחים מזדהים מול
לא קיימה הממשלה כל דיון), וכאמור אבדן הדרך להמשיך לזהות(המדינה 

.ציבורי המעיד על דיון מהותי כלשהו בסיכונים הנובעים מדליפת המידע
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מאגר ביומטרי גורם לאפקט :לא נבחנו הסכנות החברתיות במאגר ביומטרי.8.2
במהלך הדיונים הפרלמנטריים והממשלתיים לא נערך דיון בריכוז. אזרחי מצנן

יחסי אדם נדונה. מדינה שיווצר כתוצאה מכך-הכוחות החברתי ובשינוי  לא 
גופו באמצעות  המדינה  בפני  יזדהה  בכך שאדם  הרגישה  לא, הפגיעה  ואף 

.השאלה הפרוזאית כיצד יזדהה מי שאיבד את אצבעו בתאונה

יוליה מלינובסקי בדיון מיום "עמדה על סכנות אלו ח.8.3 כאשר, 27.02.2017כ 
משטר תחת  ילדותה  לתקופת  אותה  מחזיר  ביומטרי  מאגר  כי  הסבירה 

.21קומוניסטי

ביומטרי.8.4 במאגר  הסכנות הבטחוניות  נבחנו  יעד. לא  הוא  ביומטרי  מאגר 
ארגוני טרור וכנופיות של עברייני מחשב, מערך אשר ארגוני ביון זרים, סייבר

למיטב ידיעת העותרים לא נערכה בחינה לגבי. מעוניינים מאד בגישה אליו
המדינה נגד  התקיפות  במספר  מהגידול  כתוצאה  שתגרם  הבטחונית  הסכנה 

לא ידוע, בדומה. ומוסדותיה על ידי גורמים כאלה במטרה להשיג גישה למאגר
עצמם הביטחון  לגורמי  לסיכונים  בנוגע  רחבה  בחינה  מהעובדה, שנעשתה 

יימצאו במאגר כזה הוא. שנתוניהם הביומטריים של אנשיהם  ידוע  מה שכן 
דאגו  הביטחון  מגופי  למאגרשחלק  נתוניהם  את  יעבירו  לא  שאנשיהם 
 לאור הבנת הסיכון הכרוך בכך לכל הפחות עבורהביומטרי בעת הוצאת תיעוד

.אנשיהם

השימושים.8.5 מזחילת  הנובעות  הסכנות  נבחנו  מוקמים .לא  רגישותם  בשל 
ומוגבלות מוגדרות  לתכליות  ציבוריים  מידע  מלמד, מאגרי  החיים  נסיון  אך 

ופרטיים גורמים ציבוריים  נתונים ללחצים עקביים מצד  ,שמעת הקמתם הם 
ולשימושים שניוניים) function creep" (זחילת שימושים"לחצים המביאים ל

)secondary uses (22או לא צפויים במידע.

.המדרון החלקלק של זליגת השימושים לא נערך בהכרח בשינויי חקיקה.8.5.1
פעמים רבות מבצעים אותו גורמים ברשות המבצעת תוך חריגה מסמכות או

,בטרם יבשה הדיו על חוק נתוני תקשורת, כך למשל". על הגבול"בהליכה 
לאחר שוועדת החוקה עמלה על איזונים עדינים ורגישים בין צרכי המשטרה

האמירות מצוטטות מזכרונם של העותרים, טרם פורסם ביום הגשת העתירה [27.02.2017פרוטוקול מיום , הועדה המשותפת21
].ובאי כוחם שנכחו

.175' עמ, בירנהק; 6' עמ, טנא22
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נדהמו חבריה לגלות שהמשטרה עושה בו שימוש, לבין זכויות האזרחים
.23בלתי מורשה

כי , מהר מאוד.8.5.2 הסמכות בחוקפסק דינו של בית משפט נכבד זה קבע 
 וכי יש לפרש את הסמכות המוקניתתשמש את המשטרה רק במקרי קיצון

ניכר מן: "למשטרה בצורה מצמצמת כשמדובר בעבירות מסוג עוון חלק 
עבירות"העבירות הינן מסוג העבירות אשר נראה כי גם העותרות יראו כ

,הטרדה, גרימת מוות ברשלנות, גניבה, בכלל זה עבירות איומים", חמורות
רכוש, הריגה, הצתה ועוד, השחתת  נזק  מצביעים. גרימת  אלה  נתונים 

בכל הנוגע לעבירות עוון 3פניהם כי אכן השימוש בהסדר שבסעיף -על
ובוודאי שאין בנתונים אלה כדי ללמד על העדר, אינו נעשה כלאחר יד

עם. ... הנובע מעצם הכללת עבירות העוון בגדרי הסעיף, המידתיות הנטען
אין כל ספק כי על בתי המשפט אשר מאשרים את הבקשות השונות, זאת

מוטלת מלאכה נכבדה – לשמור על כך שהשימוש בחוק נתוני תקשורת
.ובהתאם לפרשנות אותה אימצנו לעיל, יעשה אך במקרים המחייבים זאת

בהיבט זה ברי כי יהיה עליהם לבחון האם העבירות שבגינן התבקשו הצווים
נוכח הפגיעה, פי טיבן ומהותן שימוש בסמכויות שמקנה החוק-מחייבות על

כן יהיה עליהם לתת את הדעת לכך שיכול והיקף. בפרטיות הנגרמת ממנו
.24הפגיעה מסוג מסוים של נתונים יכול להיות גבוה מסוג אחר”

30.11.2016ביום ) וקיבלה(משטרת ישראל ביקשה , על אף ההלכה הברורה.8.5.3
והתקשר" חמורה"צו נתוני תקשורת נגד עיתונאי שנחשד בביצוע העבירה ה

,מיותר לציין שזוהי דוגמא אקראית בלבד. 25מספר פעמים לחברת כנסת
זוכים לפרסום שכן רוב הצווים שניתנים בעניינים של מה בכך כלל לא 

.והציבור לא מודע להם

בעוד שמטרות חוק סדר הדין הפלילי. בכך כמובן לא מסתכמת הזחילה.8.5.4
נועדו לאפשר לרשויות ספורות גישה) סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת(

הונחה על שולחן הכנסת הצעת תיקון 23.11.2016ביום , למידע מצומצם
ביניהם רשות העתיקות ורשות, לחוק האמור שנועדה לאפשר למספר גופים

.גישה למאגרים רגישים אלו, הטבע והגנים

.13.08.2008פרוטוקול , חוק ומשפט של הכנסת, ועדת החוקה23
משטרת ישראל   'האגודה לזכויות האזרח נ 3809/08ץ "בג24
קובוביץ’(25 “יניב  גונטז" הארץ"עיתונאי ,  כנסת' ניר  לחברת  כמה פעמים  התקשר  כי  לחקירה במשטרה  ,הארץ",עוכב 

30.11.2016 ,http://www.haaretz.co.il/news/law/1.3139078
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לפני שיצא.8.6 זחילת הפונקציות החלה עוד  במקרה של המאגר הביומטרי 
ומייד לאחר שנציגי" הרכשה כפולה"המאגר תוכנן כדי למנוע , כזכור .לדרך

להצדיק עשויים  הפנים  משרד  צרכי  כי  השתכנעו  לממשלה  המשפטי  היועץ 
,דרשה המשטרה לקבל הרשאות להשתמש במידע שיהיה בו, הקמת מאגר כזה

על אף שכל בר דעת יכול להסיק שאם המשטרה הייתה מבקשת לאמץ מדיניות
לחשוד אותו  שיהפוך  באופן  אצבע  טביעת  לה  למסור  יחויב  תושב  שכל 

'בהקשר זה סיפר פרופ. הכנסת הייתה דוחה את בקשתה על הסף, פוטנציאלי
ויצמן ממכון  שמיר  ההצפנה, עדי  בתורת  עולמי  שם  בעל  שנציגי, מומחה 

:הממשלה הרבו להתייעץ איתו בנושא המאגר הביומטרי

פקידים ועם  המדיניות  קובעי  עם  רבות  פגישות  לי  "היו 
ביומטרי… עכשיו, להקים מאגר  ליוזמת הממשלה  בקשר 
במטרה ביומטרי  מאגר  הקמת  על  החליטה  כשהממשלה 
הנפקה למנוע  זיהוי,  מסמכי  של  ההנפקה  למערך  לסייע 
שמחים הקלעים  מאחורי  רבים  כוחות  וכדומה…  כפולה 
לקפוץ על העגלה ומבקשים לאפשר להם להשתמש במידע
הזה גם למטרותיהם… וזה לא סוד – המשטרה אומרת זאת

26במפורש".

שמשרד, מ איילת אלישר"נצ, ש המשטרה"בדיון בכנסת הסבירה המשנה ליועמ.8.7
ככל שיהיה: "אך מיהרה להוסיף, הפנים ולא המשטרה דרש את הקמת המאגר

27" המשטרה תרצה להתחבר אליובהחלט, מאגר

להבדיל מהשימושים שייעשו במאגר ביומטרי על ידי רשות, באופן מקומם.8.8
secondary(השימושים השניוניים , האוכלוסין לתכלית לשמה הוא מוקם

uses ,( וממילא לא נדונולא נדונותרצה לעשות בו " בהחלט"שהמשטרה 
.הפגיעות הנוספות שייגרמו לתושבים כתוצאה משימושים אלו

צוין שהמשטרה תוכל להיעזר במאגר) 13' עמ( החוק     הצעתבדברי ההסבר ל.8.9
זיהוידהיינו לביצוע " חקירת עבירות… ולצורך מניעת ביצוע עבירות"לצורך 

לעיל4.6ראו פסקה " אימות זהות"בשונה מ( אצבע )  טביעת  של  בעליה  של 
ציין, המומחה מטעם המשטרה, ק אטיאס"אלא שרפ. שתמצא במהלך חקירה

מעשית באפשרות  מדובר  "שלא  אמצא:  אני  העבירה  שבזירת  שלי  הסיכוי 

).23מדקה , אתר משרד המשפטים; 28.10.2010, ל של מפקחי פרטיות בירושלים"הרצאה בוועידה בינ, עדי שמיר' פרופ26
.11' עמ, 07.07.2009  פרוטוקול , המשותפת הועדה27
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לכן השימוש. נוטה לאפס, טביעת אצבע שתהיה בדיוק אחת מן השתיים האלה
.28"מנת לפענח פשעים הוא לא קיים-במאגר הזה על

זיהוי.8.10 הוא  במאגר הביומטרי  נוסף שהמשטרה מבקשת לבצע  שניוני  שימוש 
בין טביעת, אנשים שעוכבו ברחוב ללא תעודת זהות בכיסם או שההשוואה 

.29האצבע שלהם לבין הנתונים הביומטריים שבתעודה תעלה תוצאה שלילית

נתונים על היקף המקרים בהם נזקקה למידעבשום שלבהמשטרה לא הציגה .8.11  
ולא הסבירה כיצד ועד כמה היה מועיל, לא הצביעה על נסיבותיהם, ביומטרי

אחרות חלופות  לעומת  אלה  במקרים  ביומטרי  הייתה. מידע  לא  גם  ממילא 
התייחסות להשלכות שיהיו לשילוב המידע הביומטרי עם טכנולוגיות חדשות

שזמינות כיום או שצפויות להבשיל בשנים הקרובות ולאפשר, של זיהוי פנים
בדיון שנערך בכנסת במסגרת תיקון החוק בשנת, לעומת זאת. מעקב המוני

הנתונים, 2017 את  לשמור  המשטרה  על  לשיטתו  כי  המשטרה  נציג  הסביר 
הביומטריים שמתקבלים מהמאגר לתקופה ארוכה ולעבירות נוספות מלבד אלו

!).כך ממש(לצורך ייעול השירות , שנתקבל צו בגינן

אינה, ככל שבכלל קיימת, בעוד שנחיצות המידע הביומטרי לעבודת המשטרה.8.12
אלה. הסכנות והפגיעות שכרוכות בשימושים המשטרתיים ברורות היטב, ברורה

פגיעה אפשרית"שמזכירים ), 9' עמ( החוק     הצעתעולות כבר מדברי ההסבר ל
עקב, במצבים מסוימים' חשודים'בתושבים תמימים שהמערכת עלולה להציגם כ

במקרה של זיהוי אדם": 'מגבלות ההשוואה והדיוק של המערכות הביומטריות
תוצאת'למול כל התבניות הקיימות במאגר… "לפי דגימה של טביעת אצבע 

"אולי"ו" עשר תוצאות), "5' עמ, שם( ' "רשימת מועמדים'ככלל , תהיה' הזיהוי
המאגר יהפוך את כל תושבי המדינה לחשודים בכוח ויביא להטרדת. 30מאות

תושבים חפים שיזומנו לתחנת המשטרה ויצטרכו לספק הסברים מפורטים על
.עניינים אינטימיים ואישיים תחת כובדה המעיק של החקירה

הוא הדין לגבי רצון המשטרה לאמת זהותו של אדם שאינו נושא תעודת זהות או.8.13
בניידת  הבדיקה  בין טביעת" יטעו"במקרה שמכשירי  וישללו את ההתאמה 

.תסריט שעלול להיות שכיח, אצבעו לבין המידע הביומטרי בתעודה שהציג
הפרוצדורה שיידרש התושב לעבור במקרה כזה תגרום נזק ועוגמת נפש מרובים

אלה. לרבים ה, במקרים  על" המדויק"ו" ודאי"הזיהוי  הגדולה  וההסתמכות 

.56' עמ, 30.06.2009  פרוטוקול , המשותפת הועדה28
.56' עמ, ם  ש, 30.06.20016ק אטיאס בוועדה המשותפת מיום "וכן דברי רפ; החוק     הצעתב 4ראו דברי הסבר לסעיף 29
.17' עמ, 19.07.2009     פרוטוקול, המשותפת הועדה; מ אלישר"נצ30
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משך הזמן והפרוצדורות שנדרשות. הטכנולוגיה הביומטרית הופכים לחיסרון
עשויים להשתנות באופן קיצוני וכך גם, ככל שבכלל תתגלה, לתיקון התקלה

נסיון החיים מלמד אותנו כי לפגיעה. הסבל והפגיעה שתגרם למי שטעו לגביו
והשלכותיה יהיו חמורות יותר ככל שמדובר במי ששייך, יהיו תוצאות מפלות

.לקבוצת מיעוט מופלית בחברה הישראלית

למשל במקרה, המשיבים אינם יודעים לומר מה יהיה היקף הטעויות והשגיאות.8.14
הביומטרי בניידת השווה בין טביעת" הקורא"שאדם יעוכב על ידי שוטר רק כי 

שלו  הזהות  תעודת  לבין  המעוכב  של  זהות("אצבע  תשובה ")אימות  ונתן 
false( שגויהשלילית   rejection .(המשטרה יתקשר, לשיטת  כזה  במקרה 

האם מדובר. השוטר לרשות המאגר הביומטרי ויבקש לבדוק את זהות המעוכב
למשטרה אין יכולת להעריך האם? כמה זמן היא תמשך? בפרוצדורה סבירה

בדקות ימים, מדובר  או  "שעות  ייקבעו:  עוד  האלה  נצ" .הדברים  מ"אמרה 
כל התהליכים האלה שאתם רצים, "ש משטרת ישראל"משנה ליועמ, אבישר

איתם קדימה בסופו של דבר זה כל מיני דברים שצריכים עוד להיתפר בחוטים
מר, היועץ הטכנולוגי של הפרויקט". עדינים ואנחנו מדברים כאן בסמכויות…

.איזה שהוא פרק זמןיש איזה שהוא תהליך… שלוקח : "הסביר, יורם אורן
על פרק הזמן הזה עכשיו… אבל זה לא תהליך מיידיקשה מאוד להתחייב  .

,בסופו של דבר. 31"תלוי בעוד הרבה דברים אחרים, להיפך… תלוי בכוח אדם
ז הוגבל עיכוב זה לעיכוב המקסימלי שמותר לשוטר לעכב"במסגרת תיקון תשע

.אזרח על פי דין

לא הובהר היקפם ואופיים של השימושים השניוניים שתעשה, סיכומו של דבר.8.15
לא הצורך שעומד בבסיסם ולא נערך דיון בפגיעתם, המשטרה במאגר הביומטרי

בעיני המשיבים. הרעה זוטות  "כל אלה הם  עוד:  מיני דברים שצריכים  כל 
".להיתפר

יעצרו במשטרת ישראל.8.16 מעת. כי אין סיבה שהשימושים השניוניים הצפויים 
גורמים, שקיים מאגר ביומטרי מרכזי ברור שזהו עניין של זמן עד שיבואו 

אותו, כבר כעת בהודו. נוספים שימצאו שהשימוש במאגר עשוי להיות נוח להם
.נפתח אך השבוע למפתחים חיצוניים” 11"מאגר מאובטח ברמה 

לא מיותר לציין שמההיסטוריה הפוליטית עולה שמשטרת ישראל, בהקשר זה.8.17
והודתה), להבדיל ממאגר חשודים(היא שלחצה על הקמת מאגר ביומטרי מלא 

.78' עמ, 19.07.2009פרוטוקול הועדה המשותפת : וכן; 33-ו 26' עמ 12.07.2009  פרוטוקול , המשותפת הועדה31
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לא משום, לא משום שקיים צורך.  המשטרה תרצה להתחבר אליו”בהחלט"ש
.אלא אך ורק משום ש…אפשר, שהפגיעה החוקתית מידתית

המשיבים לא בחנו חלופות להקמת מאגר.9
” (נירה לאמעי-רכלבסקי, יועצתחלופות לבחון לא הייתה היושב-ראש של החלטתו"

)32משפטית לועדה המשותפת

את היתרונות והחסרונות בקיום מאגר ביומטרי אין לבחון כשלעצמם ובחלל.9.1
השלב השני והחיוני לא פחות הוא. אלא כשלב ראשון בבחינת נחיצותו, ריק

ואולם המשיבים לא ערכו. בחינתם ביחס לחלופות אפשריות להשגת התכליות
.בחינה כזו

למאגר.9.2 פחות  פוגעניות  חלופות  להציע  העותרים  של  תפקידם  זה  אין  אמנם 
יציגו, אך על מנת להראות שהמשיבים לא בחנו כלל חלופות ראויות, הביומטרי

כולןהחלופות המוצגות . העותרים להלן את החלופות שהוצגו בדוח המומחים
)מטרת החוק(טובות יותר ממאגר ביומטרי הן ביכולת מניעת ההרכשה הכפולה 

ונראה כי, קיימות כמובן חלופות נוספות. והן מבחינת היקף הפגיעה בפרטיות
.בתהליך סדור, החלופה הטובה ביותר תהיה שילוב מושכל של כמה אמצעים

לגלות מתחזה כבר בזמן, במידה זו אחרת, החלופות בפרק זה מאפשרותכל .9.3
.ישיבתו מול פקיד בלשכת רשות האוכלוסין

מערך ההנפקה של מסמכי הזהות הביומטריים בנוי מלכתחילה כדי למנוע מאדם.9.4
.להתחזות ולקבל תעודת זהות שתכיל את נתוניו הביומטריים תחת זהות בדויה

יש לוודא שלא יצליח" הרכשה כפולה"הרי לפני שמוודאים שאדם לא יבצע 
הראשונה ההרכשה  ב. להתחזות בשלב  נקבעו  זה  נהליחוקלצורך  ובתקנות   

תשאול ותחקיר כתנאי להנפקת מסמכי זהות ביומטריים ולהכנסת שמו ונתוניו
למאגר  המסמך  מבקש  של  ביומטריים(הביומטריים  אמצעים  הכללת  תקנות 

ובמאגר מידע זיהוי  ביומטריים במסמכי  זיהוי  (2011-א"תשע, ונתוני  :להלן 
:כך הסביר מנהל המחשוב ברשות האוכלוסין")). התקנות"

פינצ'וק לנואבנר  יש  משנה,  לא  מאגרים,  שני  "מאגר,   :
הראשונית."  ההרכשה  עם  אליאסףבעיה  "נכון,ניסים   :

ההרכשה הראשונית בכל מקרה זה השלב הכי קריטי ואם
ההרכשה את  תוקף  הייתי  זה,  את  לתקוף  רוצה  הייתי 

.21.07.2009 מיום פרטיכל, הועדה המשותפת32
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הראשונית יותר מאשר דרך המאגר או לא המאגר. כלומר
אם האויב שלנו רוצה לתקוף אותנו, הוא יתקוף אותנו בזמן

33ההרכשה."

,מובהר כי בכל מקרה נדרש תשאול כדי שהזהות הראשונית תהיה אותנטית.9.5
.הרי ממילא כבר אין צורך במאגר, ובמקרה שבו הליך התשאול טוב דיו

המורחב.9.6 התשאול  שאלות: חלופת  על  מבוססת  הרגילה  התשאול  חלופת 
מרשם התושבים המלא, כידוע. דמוגרפיות על מבקש התיעוד וקרובי משפחתו

וממילא ניתן לדלות כיום פרטים אישיים רבים על, דלף לאינטרנט מספר פעמים
וכדומה החברתיות  הרשתות  מתוך  רבים  להבטיח, תושבים  ניתן  שלא  כך 

נחושה להתחזות לאחרת ימנעו ממתחזה  חלופת. ששאלות דמוגרפיות בלבד 
באמצעות הכללת אלמנטים, התשאול המורחב מתבססת על הרחבת התשאול

:נוספים כגון

").קו שני"תשאול (הרחבת סט השאלות .9.6.1

).שדלף(שימוש במידע שמחזיקות הרשויות ואינו נמצא במרשם התושבים .9.6.2

.דרכון או רישיון נהיגה, בדיקת מסמכי תיעוד קיימים כגון תעודת זהות.9.6.3

.זימון כמה בני משפחה יחד כך שכל אחד מאשר את זהותו של האחר.9.6.4

לבקש מאדם פרטים של מי שהיה, בעת הרכשה ראשונית: עדים מתועדים.9.6.5
,שכן: למשל(רוצה שיאמת את זהותו למקרה שהתעודה שלו תגנב או תאבד 

נקיטה בצעד כזה תקשה מאוד על מתחזים הנסמכים על'). בת משפחה וכו
.מידע שיש על אדם ושניתן להשיגו בדרך אחרת

.שימוש בפריטי מידע סודיים שמסר התושב עצמו בעת ההרכשה הראשונית.9.6.6
ובסוף, בכל מקרה של שימוש בפריט מידע כזה לאימות התשאול הוא יבוטל

.האימות יתן התושב פריט מידע חדש

טלפון.9.6.7 שיחת  היא  משמעותית  זיהוי  יכולת  בעלת  במיוחד  פשוטה  שיטה 
,שיבצע פקיד לשכת האוכלוסין למספר הטלפון הרשום של מבקש התעודה

אם יצלצל הטלפון הסלולרי בכיסו של האדם היושב מול. בעודו במקום
אפשר גם לטלפן באופן אקראי לטלפונים של בני. הפקיד ניתן יהיה לזהותו

שיטה פשוטה זו קשה במיוחד. משפחה שיוכלו לספק זיהוי פוזיטיבי מיידי

07.07.2009  פרוטוקול , כ שטרית"ר הועדה המשותפת ח"יו: ראו עוד; 15' עמ, 12.07.2009 פרוטוקול, הועדה המשותפת33
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ותקטין משמעותית את מספר, תתרום להרתעה, לעקיפה על ידי מתחזים
.ניסיונות ההתחזות ומספר ההתחזויות המוצלחות

 תעודותיוכלמודגש כי האלמנטים לעיל נדרשים רק כשפונה ידווח על אבדן .9.6.8
מיליון 8מיליון מתוך  5כפי שמחזיקים לפחות , תעודת זהות ודרכון כאחד(

למי 4שהרי אם אבדה רק תעודה אחת מאפשרת תקנה ), תושבי ישראל
שאיבד תעודה מזהה להציג מסמך זיהוי חכם אחר שמאפשר בדיקת זהות

.בהליך קצר ללא חשש לתרמית), ביומטרית(פוזיטיבית 

ניתן לנפק לתושב ללא דרכון כרטיס חכם נוסף שיכיל את נתוניו, זאת ועוד.9.6.9
שלא ישמש להזדהות אלא לאימות זהות במקרה, הביומטריים והביוגרפים

.של אובדן התעודה הראשית

והוכיחה את.9.6.10 ובנקים  ביטחון  גופי  שיטת התשאול המורחב שכיחה בקרב 
ארוכות שנים  נבחנה, יעילותה  לא  זו  חלופה  דוח, אך  גם  כפי שהתריע 

אלא שבדוח המעקב צוין שברוב המקרים מי שנכשל, לא רק זאת. המעקב
הדוח אף הציע אמצעים. מורחב במקום תשאול נוסףבתשאול עבר תשאול 

נוספים לעיבוי חלופת התשאול ככלי למניעת התחזות כפולה באופן שהיה
ויעבה את, שולל את התלות במאגר כאשר עולה חשש להתחזות מצד אחד

הבירוקרטיה סביב מאבדים סדרתיים באופן שיתמרץ שמירה מיטבית על
נוספות(התעודה  ואפשרויות  לדוח 3.5.4-ו 3.5.3פרקים ' ר, לפירוט 

).המעקב

המשטרתי.9.7 המאגר  מול  חשודים  בדיקת  המאגר: חלופת  לניהול  הרשות 
שקיים) 8.3פרק  Iפרק " (נחיצות המאגר הביומטרי"הביומטרי טוענת במסמך 

ובפרט עבריינית  פעילות  לבין  תיעוד  של  וגניבה  אבדן  דיווחי  בין  מתאם 
ומי שצפוי לנסות להוציא תיעוד במרמה, אם טענה זו נכונה. עבריינות הונאה

דוח(אלה ממילא נכללים במרשם המשטרתי הפלילי , הם גורמי פשיעה וחשודים
ורשות האוכלוסין תוכל לבדוק את הנתונים הביומטריים מול) 3.1פרק , מסכם

המאגר הביומטרי המשטרתי של העבריינים והחשודים במקרה שבו אדם טוען
מסמכי הזיהויכלשאבדו לו  כדי לבדוק אם הנתונים הביומטריים שלו זהים,  

באופן זה לא נפגעת פרטיותו של מי שלא נמצא במרשם. לנתוניהם של חשוד
עברייניים גורמים  של  התחזות  ניסיונות  גילוי  ויתאפשר  הרשות. המשטרתי 

לניהול המאגר הביומטרי טענה שהצעה זו בלתי אפשרית מפני שעל פי החוק
כמו שהמחוקק הקים, ראשית. הם אינם יכולים לקבל מידע מהמאגר המשטרתי
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יותר, מאגר ומידתי  פחות  פוגעני  פתרון  חוק שיאפשר  לתקן  יכול  .המחוקק 
ממילא הרשות קיבלה בפועל אישורים לקבל מידע פרטי ממגוון משרדי, שנית

החינוך(ממשלה  משרד  התשאול) כגון  להליך  שאלות  מאגר  יצירת  .לצורך 
זיהוי(ניתן לדרוש שאדם שאיבד את כל תעודותיו בעת ובעונה אחת , ושלישית

יפנה למשטרה לעבור הליך דיווח קצר לפני הגעתו ללשכת האוכלוסין), ודרכון
.ובו גם ייבדק מול המאגר המשטרתי

בבלגיה כל אזרח מקבל תעודה חכמה ):  תעודה מגיל אפס  (  החלופה הבלגית .9.8
מוחלפת שוב, 6התעודה מוחלפת בתעודה עם תמונת הילד בגיל . עם לידתו

מונפקת תעודת זהות ביומטרית כך שלכל אזרח בלגי יש 18ובגיל  12בגיל 
כל החלפת תעודה דורשת את, כיוון שכך. תעודת זהות חכמה שמשמשת לזיהויו

הצגת התעודה הקודמת באופן שדורש שיתוף פעולה של ההורים ושל הרופאה
ליצור הונאה בהרכשה  ברור. שנים לאחר מכן 18שרושמת את הלידות כדי 

.שבהעדר מכונת זמן התחזות כזאת אינה מעשית

שאחריו חקירה על ידי שני, אובדן תעודה בבלגיה מחייב דיווח למשטרה.9.8.1
כאשר אדם מחזיק במסמך זיהוי). תשאול מורחב על ידי מומחים(שוטרים 

יהיה התשאול המשטרתי קצר ייערך, אחר  אך בהעדר מסמכים מספקים 
.עד שזהותו תוכח) ומתיש(תשאול ממושך 

שירותי.9.8.2 מול  להזדהות  אלקטרוני  ככרטיס  גם  משמשת  הבלגית  התעודה 
יגלה, הממשל השונים כך שאדם שתעודה שלו בוטלה כי אחר התחזה לו

.זאת במהירות

לחוק הביומטרי מתיר להפיק) א(27סעיף : חלופת תמונות באיכות פחותה.9.9
פחותה באיכות  פנים  באיכות. תמונות  תמונות  על  המבוסס  ביומטרי  מאגר 

פחותה יכול לשמש לצורכי אימות זהות בלבד כשמבקש תיעוד מבקש לקבל
תוך שהוא מונע איתור, תיעוד חדש במקום זה שאבד ובכך מונע הרכשה כפולה

,מעין ביומטרי, מאגר תמונות חלקי). זיהוי ביומטרי(של אדם לפי תמונתו 
,הכולל תמונות אנלוגיות סרוקות באיכות ביומטרית פחותה לצרכי אימות בלבד

)2.4סקירת מממ פרק (משמש בבלגיה 

שם כוללים אמצעים ביומטריים בדרכון ואז, שיטה דומה משמשת בגרמניה.9.9.1
כפי שהציג המשנה, משמידים את התמונה כדי שלא להחזיק מאגר מרכזי

המשותפת "ליועמ לוועדה  שלהם"ש  ההיסטוריות  הסיבות  את  להם  ויש 
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וכוח סמכויות  מריכוז  שמוטבעים. 34"לחשוש  הביומטריים  הנתונים  גם 
.בתעודות הזהות הגרמניות אינם נשמרים במאגר מרכזי

כבר.9.9.2 קיימת  הפחותה  האיכות  בחלופת  במאגר, השימוש  להשתמש  וניתן 
מאגר: ביומטרי עם תמונות פנים באיכות ביומטרית פחותה שקיים בשירות
בישראל  הנהיגה  רשיון  מחזיקי  כל  שכולל את  התחבורה  סקירת(משרד 

.כדי לאמת את זהות מבקשי התיעוד) 1.5פרק , מ"הממ

אמצעי נוסף להבטחת אמינות התיעוד הוא: חלופת ביטול תעודות חשודות.9.10
המשיבים  של  שהוצאה 2-4יכולתם  חשד  כשמתעורר  תעודה  מרחוק  לבטל 

.35ולמנוע את המשך השימוש בה עד לבירור העניין, בזהות בדויה

שמיר.9.11 באופן: חלופת  משפיע  ביומטרי  מאגר  נבנה  בה  הטכנולוגית  השיטה 
מומחה, עדי שמיר'  פרסם פרופחוקלאחר חקיקת ה. מכריע על היקף סכנותיו

מתווה להקמת מאגר ביומטרי, בעל שם עולמי בתורת ההצפנה ממכון ויצמן
של  לעקרונות  לפרטיות"בהתאם  (עיצוב   "privacy  by  design ,שיטה

כפי שהוסבר בדוח"). מיישמת אמצעים טכנולוגיים למזעור הפגיעה בפרטיותש
:ט"רשמי של רמו

נתוניו בין  החד-ערכי  הקשר  את  לנתק  מציע  שמיר  "פרופ' 
הביומטריים… של אדם והמידע אודות זהותו של אדם, וליצר
קשר בין נתונים ביומטריים לבין קבוצה של זהויות… במימוש
ניתן לקיים במלואה את תכליתו העיקרית של המאגר שיטתו 

הביומטרי, קרי מניעה של הנפקה של תיעוד כפול לאדם."

"רמו"ט ממליצה על אימוץ פתרון טכנולוגי ברוח הצעתו של
פרופ' עדי שמיר, מגדולי המומחים בתורת ההצפנה בעולם …
'עמעום' המידע הביומטרי במאגר המידע המוצע, משמעו שגם
לחשוף את תאפשר  לא  פריצתו  או  הביומטרי  המאגר  דליפת 
ביוזמת הביומטריים.  לנתוניו  אדם  זהות  בין  ולקשור  המידע 
רמו"ט הוצג הפתרון של פרופ' שמיר על ידו, בפני בעלי העניין
במשטרת הפנים,  לביטחון  במשרד  הפנים,  במשרד  בתהליך 
ישראל, במשרד המשפטים ובפני גופי ביטחון אחרים בתחילת

.36"2010שנת 

.15' עמ, 30.06.2009  פרוטוקול   34
).101' עמ, 02.06.2011פרוטוקול , הועדה המשותפת, דורון שקמוני; 08.01.2011     פרוטוקול, חוק ומשפט, ועדת החוקה35
’.12-13' עמ, 17.03.2010ט "רמו, 2009     שנתי  דוח 36
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,הצעת שמיר זכתה לתמיכה רחבה בקרב הפקידות הבכירה במשרד הפנים.9.11.1
המחלוקת בין המומחים. במשרד היועץ המשפטי לממשלה ובמשרד האוצר

בשל רצונו. 37הוכרעה על ידי השר שטרית בדיון הפנימי שערך עם הפקידים
מיותרים" מעיכובים  (להימנע  הביעו). 3.2.1פסקה , שם"  אלה  בנסיבות 

בזהירות עמדתם  את  אורן: המומחים  יורם  מר  לדעתו  יועץ, משנשאל 
בשב, הפרויקט מידע  לאבטחת  הרשות  ראש  של  לדעתו  סבור"הפנה  כ 

,של שמיר" המאגר יהיה מאובטח בצורה טובה יותר בשיטת ההקבצים"ש
ובנוסף דחה טענות כאילו שיטת שמיר תאפשר חשיפת זהותו של אדם לאחר

המאגר בעזרת  זהותו  אליאסף; אימות  ניסים  המחשוב, מר  מערך  מנהל 
את תחסן  שמיר  שיטת  שאימוץ  בטענה  לשכנע  ניסה  האוכלוסין  ברשות 

.)2.5-2.6פסקה , שם(המאגר מפני ביקורת בית משפט זה 

הייתה זו משטרת ישראל שהתנגדה בתוקף לאימוץ חלופת שמיר מחשש.9.11.2
ארכיטקטורה, אכן. שהדבר יגביל את אפשרותה להשתמש במאגר הביומטרי

טכנולוגית שתצמצם את סכנות המאגר עלולה לרופף את אחיזת המשטרה
כ"בסופו של דבר הכריע ח. במידע הביומטרי ותמנע את זילות השימוש בו

מובהר כי שיקול". הפגיעה במשטרה"בשל , שטרית נגד אימוץ הצעת שמיר
החוקזה  תכלית  לאור  זר  שיקול  נועד, הוא  הרכשות שכזכור  למנוע 

.כפולות ולא לשמש מאגר משטרתי

כ שטרית להכרעתו נגד חלופת שמיר היה כביכול היא"טעם נוסף שנתן ח.9.11.3
אלא שהנחה משפטית זו נדחתה על. חוקאינה עולה בקנה אחד עם לשון ה

היועמ נציגי  הודרו מהדיון הפנימי"ידי  אך בהזדמנות אחרת, ש שאמנם 
הכריע כי מבחינה משפטית שני, מלכיאל בלס, ש"העידו שהמשנה ליועמ

טובים האמור. 38המודלים  תקנה , נוכח  לתקנות  המחייבת) ב(14הוספה 
.להקים את המאגר בצורה הבטוחה פחות

דבר.9.11.4 נבדקה החלופה שהציע, סיכומו של  הפיילוט  במהלך הבדיקות של 
כי אין ביכולתם לקיימה, שמיר' פרופ וסיבותיהם, אך המשיבים החליטו 
.עמם

.25/נספח ע – 22.11.2010סיכום דיון פנימי מיום 37
.120' עמ 02.06.2011 פרוטוקול, המשותפת הועדה, ד אביטל שטרנברג"עו38
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תהליך הקמת המאגר.10
,לאחר שהצגנו בפני בית המשפט הנכבד את דרכי פעולת המאגר, בשלב זה.10.1

לו, חסרונותיו, יתרונו והחלופות האפשריות  התהליך, סכנותיו  להצגת  נפנה 
בפתח הדברים נציג את החוק ובפרט. שהביא אותנו למצב בו אנו מצויים כיום

בהמשך נסקור את הרקע לחקיקתו ואת. את החלקים הנוגעים להקמת המאגר
.הכשלים הרבים שנפלו בו בדרך

החוק.11
לאיש.11.1 ברור  ולא  סבוך  החוק  כמה  באנקדוטה? עד  נפתח  כך  ביום. לצורך 

לקריאה שניה 27.02.2017 הדיון האחרון בהצעת החוק בעת הכנתה  התנהל 

)ק.י(מ "ורק אז העיר הח, ברך על המוגמר, יושב ראש הועדה הצביע. ושלישית

:הערה קטנה שנשמטה מהצעת החוק

לחוק קובע כי אם שר הפנים לא יוציא תחתיו צו מסוים שיעבור) 6(41סעיף .11.1.1

יוני  חודש  עד  פרלמנטרי  הביומטרי"אזי , 2017אישור  המאגר  ".ימחק 

ולמרות שכעת לאור הדיון בהצעת החוק, במהלך כל תיקוני החקיקה, ואולם

לא זכרה המדינה, וסיום הפיילוט ברור כי השר לא יוציא תחתיו צו כזה

.לתקן את החוק

חיש מהר נדרשה. מ אמר את שאמר נרשמה תדהמה באולם"לאחר שהח.11.1.2

.מהחוק) 6(41הפסקה בסיומה נרקחה תוספת להצעת החוק למחיקת סעיף 

שלא, כהגדרתו בתקנון הכנסת" נושא חדש"כיוון שהתוספת היא , אולם

הראשונה לקריאה  בדיון  לאישור, הובא  הכנסת  לוועדת  להעבירו  נדרש 

,יושב ראש ועדת הכנסת שלא חש בנוח עם הליך החקיקה החפוז. חריג

החוק הצעת  על  לוותר  המדינה  את  הדרכים, שכנע  תאונת  את  להותיר 

יותר בהליך חקיקה רגיל שיעבור, החקיקתית ולמחוק את הסעיף מאוחר 

.שלוש קריאות

וספק אם, אנקדוטה זו דרושה רק כדי להבהיר כי ההסדרים בחוק סבוכים.11.1.3

כולם את  מכיר  המשיבים  מבין  בחקיקה. מי  מקביל  ללא  בחוק  מדובר 
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וההסדרים שקבועים בו נכתבו טלאי על טלאי בצורה שאינה, הישראלית

החוק הוא תאונת דרכים: במילים פשוטות. מאפשרת לאדם סביר להבינו

חקיקתית ומשכך אין ברירה אלא להסביר להלן את הוראותיו בצורה פשוטה

.ומתומצתת

א’ בחוק.11.2 לאימות: החוק מונה שלוש מטרות. מטרות: פרק  קביעת הסדרים 

הקמת מאגר; זהותם של תושבי ישראל באמצעות תעודות זהות אלקטרוניות

.מרכזי שיכלול אמצעי זיהוי וקביעת הסדרים להעברת מידע לרשויות הבטחון

במשמעותה המשפטיתמטרהרק הראשונה היא  השתיים האחרות הן אמצעי.  

.למימושה

החוק מסמיך את עובדי משרד הפנים ואחרים. נטילת אמצעי זיהוי: פרק ג’.11.3

ולהעביר אותם למרכז הנפקה) 3סעיף (לטול מאדם אמצעי זיהוי ביומטריים 

וכן להעביר את המידע בצורה), 4סעיף (מרכזי כדי להנפיק תעודות זהות 

מאובטחת למאגר הביומטרי לשם בדיקה האם האדם הוא אכן מי שהוא טוען

החוק מסמיך מספר בעלי תפקידים לטול מתושבים אמצעים)). ג(3סעיף (שהוא 

)ז"במסגרת תיקון תשע(ואף מאפשר , ביומטריים לצורך השוואתם מול כרטיס

בנוסף מקנה הפרק. לאחסן את הנתונים הביומטריים במאגר זמני לא מאובטח

סמכות לכל שוטר לעכב כל אדם לצורך אימות זהותו מול המאגר הביומטרי

).7סעיף (

,לחוק קובע כי השר יקים מאגר ביומטרי 10סעיף  .מאגר ביומטרי: פרק ד’.11.4

,קובע כי תוקם רשות לניהול המאגר שהשר 11סעיף . אשר יהיה חסוי ומאובטח

כחלק מחובות האבטחה הכבדות נקבע כי. ימנה לה ראש, באישור הממשלה

ימלאו תפקיד מלבד תפקידם ברשות עובדי מדינה שלא  יהיו  עובדי הרשות 

ראש" ממלא מקום"ו, יוער כי סעיף זה לא נאכף כבר עכשיו)). ג(11סעיף (

.הרשות לניהול המאגר הביומטרי מחזיק בתפקיד נוסף

,בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’ / ______ 17ץ "בג
.118 מתוך 39עמ’ 



פרק ה’ מאפשר בפועל העברת מידע לעשרות אלפי .העברת מידע: פרק ה’.11.5

.כ ואף למדינות זרות"עובדי מוסד ושב, לרבות כל שוטר, עובדי מדינה

יגן" שמירת סודיות"בניגוד להנחה הסבירה שפרק  .שמירת הסודיות: פרק ו’.11.6

הביומטריים הנתונים  סודיות  הראשון , על  חלקו  על) 23סעיף (נועד  להגן 

כך שיוגדרו כסוד מדינהההנחיותסודיות  רק בהמשך מופיעים איסורים על.  

.ואבטחת המאגר) 24סעיף (אגירת מידע ביומטרי 

ז’.11.7 הממונה על"מקים את המוסד הנקרא  30סעיף . "הוראות שונות: "פרק 

גורם במשרד ראש הממשלה שממליץ על מדיניותהוא ה", יישומים ביומטריים

המידע אבטחת  בתחום  מדיניות  ועל  הביומטריים  היישומים  בתחום  כוללת 

בהמשך. עליו לפקח על יישום הוראות החוק והתקנות, בנוסף. במאגר הביומטרי

על שומרות  שהן  לוודא  כדי  הרשויות  על  שמוטלות  דיווח  חובות  מוגדרות 

.הפרטיות

סעיףו, מהפרקים החשובים בחוק. תחילה ותחולה, תיקונים עקיפים: פרק ח’.11.8

הוא קובע. קובע תחולה הדרגתית 41סעיף . החשוב שבהם) סעיף הפיילוט (41

במאגר  שיחל  צו  יוציא  הפנים  שר  שבה  מבחן  תושביםנסיוניתקופת  על   

לכך יקבל תעודת זהותכש; שהסכימו  להכלל במאגר לא  תושב שלא הסכים 

מניעת האפשרות לקבל תעודת זהות אלקטרונית מטרתה, לדעתנו. אלקטרונית

היתה למנוע את כשלון הפיילוט במובן זה שהתוצאה תוכיח שאפשר להמנע

אינטרס יש  שלתושב  שבעוד  כיוון  למאגר  כניסה  ללא  זהות  תעודות  מזיוף 

.בתעודת זהות חכמה אין לו כל אינטרס שפרטיו יכללו במאגר

:שר הפנים צריך לבחון במהלך הפיילוט ארבעה אספקטים, 41בהתאם לסעיף .11.9

את המידע שיש לשמור, את מטרותיו, את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי

ככל שלאחר הבחינה המרובעת, בהתאם לחוק. במאגר ואת אופן השימוש בו

להתייעץ) 1: (הוא מחוייב, הגיע השר למסקנה שיש להכניס את החוק לתוקף

הסכמתו, כלומר(עם שר המשפטים  (לקבל את  לקבל את הסכמת שר) 2), 
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, (הסכמת ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים) 3(לאחר מכן לקבל את , האוצר

רק לאחר שחצה. את הסכמת מליאת הכנסת) 5-(הסכמת הועדה המשותפת ו) 4

.את חמש המשוכות האלה השר יכול ליתן צו להארכת הפיילוט ולהכניסו לתוקף

בעוד שהחוק המקורי כופה על :ז וההסדרים היחודיים שקבע"תיקון תשע.11.10

בעקבות, תושבי ישראל לתת טביעות אצבע וצילומי פנים למאגר הביומטרי

ז כי טביעות"מפקחת על פי הפיילוט קבע תיקון תשע/המלצות הועדה המייעצת

.האצבע יוסרו לגמרי מהמאגר בהתאם להמלצת הממונה על יישומים ביומטריים

למידע הביומטרי התווסף. כן התווספו הסדרים להרחבת היקף בעלי הגישה 

ולא(המאפשר אגירה זמנית של נתונים ביומטריים על ידי נציגי ) ז(6סעיף 

וההגירה) עובדי האוכלוסין  תעודות, רשות  תוקף  סעיף המקצר את  התווסף 

הזהות והדרכונים לחמש שנים בלבד וסעיף המאפשר לגופים ציבוריים מסוימים

.לגשת למידע האגור בתעודת הזהות הביומטרית

ז התקבלה הוראת שעה לחמש"בד בבד עם הצעת חוק תשע: הוראת השעה.11.11

ש תושבים  כי  הקובעת  במאגר" יתנדבו"שנים  שלהם  מידע  אגירת  לאפשר 

שנים עשר  שתוקפם  דרכון  או  זהות  תעודת  יקבלו  ניתנה. הביומטרי  לשר 

ואף; הסמכות להאריך את הוראת השעה בהסכמת הועדה המשותפת והכנסת

לחוק) ב(30ניתנה לו האפשרות לקצר אותה באופן שמתגבר על הוראות סעיף 

הוראת השעה גם קובעת שראש מערך הסייבר יוכל לייעץ לשר הפנים. העיקרי

באופן, על טכנולוגיות חדשות שמשפרות את זיהוי הפנים ובכך לסיים אותה

שסותר את סעיף החוק הקובע שהממונה על יישומים ביומטריים הוא שייעץ

לתת טביעת" יתנדבו"גם תושבים שלא . לממשלה על התפתחות טכנולוגית כזו

כדי, תועברנה תמונות טביעות אצבעותיהם אל המאגר הביומטרי, אצבע למאגר

וחזקה על הרשות, להשוות אותן עם טביעות האצבע של יתר תושבי ישראל

.לניהול המאגר הביומטרי כי מידע זה ימחק כנדרש בחוק
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צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי.11.12

הקובע את הסדרי המבחן לפי, מטרת הצו :2011-א"התשע, ובמאגר מידע

מהם התנאים, היתה לאפשר לבחון אם המאגר הביומטרי נחוץ, לחוק 41סעיף 

וכדומה ובניגודאלא . להפעלתו  לצורך  שלא  פעמים  מספר  הוארך  שהצו 

אף לאחר שהמדינה הודתה בפני הועדה שמבחינתה תם הניסוי והיא, לסעיף

לבסוף נזנחה הבחינה שצריכה הייתה להיערך מכוחו והוחלפה. הגיעה למסקנות

אך ההסדרים שאמורים, עניין זה משליך על מידתיות תיקון החוק. בתיקון החוק

בחינת נחיצות), לצו 4סעיף (היו לבוא בצו כללו נתונים לגבי תהליך ההנפקה 

ביומטריים של אמצעים  יותר  נמוך  של מספר  חלופות  באמצעות  הן  המאגר 

ובדיקת נחיצות הכוללת בדיקה של, והן באמצעות בדיקות אחרות) א8תקנה (

הסיכון הקיים בהרכשה כפולה ובמקרים בהם נעשתה התחזות לזיהוי של

לא כלל את הסדרי הנחיצות 2011הצו שהוצא בשנת , במקור)). ב(9תקנה ( אדם

בג למרות. שהגישו חלק מהעותרים כאן תוקן הצו 12/1516ץ "ורק בעקבות 

התיקון לא בוצעו בדיקות נחיצות אלו

הרקע לחקיקת החוק.12
תושבים וכראיה לזיהוי רשמי אמצעי ישראל במדינת משמשת הזהות תעודת.12.1

הלנכונות לכאורה בה נתונים  השל הפיזיות תכונותיה .שמופיעים  תעודה 
קידםבקלות במטרה להתחזות לאחר ולכן  המשמשת כיום מאפשרות לזייפה

,שנים הנפקה של תעודת זהות חכמה שיהיה קשה 20-משרד הפנים מעל ל
אך למרות הפעולות הממושכות וההוצאות הגדולות. לזייפה, כמעט בלתי אפשרי

עבורן "שהוצאו  השימוש,  המשך  החכמות…  הזהות  תעודות  הונפקו  טרם 
בתעודות במתכונתן הנוכחית מאפשר לגורמים שונים לנצלן לרעה לשם ביצוע

וכלכליות פליליות  בביטחון, עברות  הפוגעת  ופעילות  חוקית  בלתי  הגירה 
.39"המדינה…

חכמות.12.2 תעודות  להנפקת  שונות  הצעות  הפנים  השנים שקל משרד  ,במרוצת 
ביומטריים אמצעים  בשילוב  שנת . לרבות  מחצית  עד  סברו 2007ואולם 

ל משרד"משנה למנכ, שמואל גולן: וראו עוד ;1168' עמ") ב61     המדינה     מבקר: "להלן) (2011( ב61     שנתי     דוחמבקר המדינה 39
.3' עמ, 21.06.2011  פרוטוקול , הועדה לביקורת המדינה, מבקר המדינה
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להנפקת המכרז  הליכי  את  בדחיפות  לקדם  שיש  במשרד  הבכירים  הגורמים 
ו מן הבחינה המשפטית לאפשרות להשתמש"תעודת הזהות החכמה  להיערך 

מן הבחינה"עוד סברו כי גם במקרה כזה ". אם יהיה צורך בכךבאמצעים אלה 
התפעולית ולשם השגת המטרות של ניהול מרשם האוכלוסין וזיהוי האוכלוסייה

.40"אין צורך במאגרי מידע ביומטריים

החלטה זו נותרה חרף ניסיון המשרד לביטחון פנים לקדם הקמת מאגר ביומטרי.12.3
כפולות זהות  הוצאת תעודות  ימנע  דאז. בטענה שהוא  פנים  רוני"ח, שר  כ 

ברגע ששטרית"חשב שהדבר אינו נחוץ בעיקר בגלל העלות הכבדה אך , בראון
.41"הגיע הוא התחיל לקדם את העניין

שינה המשרד את מדיניותו והחליט"עם כניסתו לתפקיד של השר שטרית , ואכן.12.4
"לכרוך את הנפקתה של תעודת הזהות החכמה בנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים

ההחלטה החדשה התקבלה ללא עבודת מטה מתועדת אך מתוך. ובהקמת מאגר
מהלך, ידיעה שתביא לדחייה ממושכת בהנפקת תעודות זהות חדשות ואמינות

לקראתו ההערכות  להשלים את  עמד  ח. 42שהמשרד  יאמר  :כ שטרית"לימים 
אפשר- החלטתי '… למה לי מאגר'יכולתי לעשות לעצמי חיים קלים ולומר "

כן ללכת להקמת מאגר עם להפיק תעודות בלי מאגר מיידית כמעט – 
.43"…העיכובים בעניין

סכנותיה המרובות עוררו. היוזמה להקמת מאגר ביומטרי נתקלה בהתנגדות עזה.12.5
חששות כבדים בקרב שירותי הביטחון שפקפקו ביכולתו של משרד הפנים להגן

זה מסוג  נכס אסטרטגי  בזכויות, ובקרב המשפטנים; על  שנחרדו מהפגיעה 
האם הציבורי המנהל בתוך ניטשו סוערים ויכוחים .האדם ובערכים דמוקרטיים

תעודות של ההנפקה למערך תרומתו לשקולה ביומטרי מאגר של הרעה פגיעתו
לממשלה .הזהות המשפט  היועץ  נציגי  לגלות  נדהמו  הוויכוח  שכך  בטרם 

התרחבה במאגר  הכרוכה  ורשויות"… : שהפגיעה  ישראל  משטרת  באו 
והציגו את הצרכים שלהם ממאגר ",ש"סיפר בכנסת המשנה ליועמ", הביטחון
לימים הסתבר שהשר שטרית והשר לבטחון פנים סיכמו מבעוד. 44".ביומטרי

מועד שהקמת מאגר ביומטרי תיכרך עם פרויקט התיעוד החכם ובמקביל ישמש

.1174' עמ, ב61מבקר המדינה 40
"מחוקקים על אצבע אחת"אור הירשאוגה : מצוטט בתוך. כ אבי דיכטר"ח, ראש המטה של השר לביטחון פנים, אודי סלבין41

.18.11.2008 הארץ
    מבקר ;3' עמ, 21.06.2011  ל   פרוטוקו, וועדה לביקורת המדינה: בתוך, ל משרד מבקר המדינה"משנה למנכ, שמואל גולן42

.1168-1171' עמ, ב61     המדינה
.ההדגשות נוספו; 26-27' עמ, 21.07.2009  פרוטוקול , המשותפת הועדה43
,11' עמ, 30.06.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת44
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ישראל משטרת  את  שר; גם  את  לגייס  השניים  הצליחו  דבר  של  ובסופו 
במשרדו ההתנגדות  את  שיכריע  הממשלה 2008בסתיו . המשפטים  אישרה 

מידע ובמאגר  זיהוי  במסמכי  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  חוק  ,  הצעת 
.")הצעת החוק: "להלן( 2008  -  ט  "  התשס

העתק הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
5/עמצורף ומסומן  2008-ח"התשס, ובמאגר מידע

על הסכם להנפקת תעודות זהות HPבמקביל חתם משרד הפנים עם חברת .12.6
בניגוד להנחיות היועץ המשפטי. חכמות בהן ישולבו אמצעי זיהוי ביומטריים

דבר שהעמיד את, ההסכם נחתם לפני אישור הצעת החוק בכנסת, לממשלה
המדינה התחייבה לרכוש במהלך חמש: הדיון הפרלמנטרי בצל ספירה לאחור

מיליון 270מליון תעודות בהן יוטבעו נתוני זיהוי ונקבע שהתמורה בסך  5שנים 
מיליון תעודות זהות עד סוף שנת 5שקלים תשולם גם אם המדינה לא תנפיק 

").הסדר הקנס ("2013

בדיון בכנסת שנערך ביום. הוארך הסדר הקנס מספר פעמים 2013מסוף שנת .12.7
הזהות"בנושא , 07.08.2016 תעודת  פרויקט  על  ציבור  כספי  בזבוז  מחדל 
כי מערך ההתקשרות) ליכוד(כ דוד אמסלם "ח, ר הועדה"הבהיר יו" הביומטרית
לעמדה זו היו שותפים". תמוה"לצורך הנפקת תעודות זהות היה  HPעם חברת 

.חברי כנסת נוספים

מחטף פרלמנטרי: פגמים היורדים לשורש הליך החקיקה.13
לא נראה כי בפני חברי הכנסת נמצאים כל הנתונים המאפשרים הכרעה בנושא נחיצותו"

)יועצת משפטית לועדה המשותפת, רכלבסקי-נירה לאמעי" (של מאגר נתונים ביומטרי

ה.13.1 הכנסת  שולחן  על  הונחה  החוק  פיזורה 17-הצעת  להוראות, ערב  וכחריג 
חברי הכנסת יצאו לפגרה והיו טרודים. התקנון הובאה להצבעה בתוך יממה

הודיע שהוא  השר שטרית  אך  הבחירות  ובמערכת  מנחוש"בפריימריז  יותר 
ר"המחטף הפרלמנטרי סוכל בזכות יו". להעביר את הצעת החוק במהלך הפגרה

שמיאן להעביר בפגרה הצעת חוק רגישה, ששון-מנחם בן' פרופ, ועדת החוקה
.כל כך
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ר ועדת החוקה"ליו) הפועלת לפי חוק הגנת הפרטיות(העתק פניית המועצה להגנת הפרטיות 
.6/בבקשה שלא ידון בהצעת החוק במהלך הפגרה מצורף ומסומן ע 04.12.2008מיום 

הוא ביקש. כ שטרית את מקומו ליד שולחן הממשלה"לאחר הבחירות פינה ח.13.2
דיברנו עם שר הפנים שיעבירו את החוק"ר ועדת המדע והודיע ש"להתמנות ליו

להפיק תעודות HPחתמנו כבר חוזה עם חברת ... לפה… אני אטפל בו במהירות
.45"זהות ביומטריות…

חוק ומשפט אליה, ר ועדת החוקה"המשוכה האחרונה הייתה התנגדותו של יו.13.3
יסוד זכויות  על  בשל השלכותיה המשמעותיות  החוק  הצעת  ולאור, הופנתה 

שבהיותו שר, כ שטרית"אבל ח. השימושים שעתידה המשטרה לעשות במאגר
אין פה שום"גרס ש, הפנים ביקש להעביר את הצעת החוק לטיפול ועדת החוקה

הועבר" פשרה"במצג של , תחילה. 46"יש דבר פרסונאלי לגמרי. דבר חוקתי
ר ועדת"הודיע יו, בהתאם לסיכום מוקדם, מיד לאחר מכן. הדיון לוועדת הפנים

והפנים בראשות ח לוועדות המדע  לוועדה משותפת  יועבר  כ"הפנים שהדיון 
העניין הפרסונלי ישוב עוד. 47"שליווה את העניין הזה וקידם אותו, "שטרית
.לבמה

הפעם. הן לרוב ועדות מורחבות, ועדות משותפות שדנות בעניינים הרי גורל.13.4
ולכן הוקמה ועדה מצומצמת שחבריה נבחרו בקפידה 48"זה מסרבל"הוחלט ש

אני כחבר ועדה ידעתי שאני: "כ חמד עמאר באחד הדיונים"כדברי ח. ובחשאי
שום מכתב… אתה, אני לא קיבלתי שום מינוי. חבר ועדה רק דרך העיתונות

.49"לבד הצבעת על כל הסעיפים…

לקראת תחילת הדיון הושג היתר חריג לקיים דיונים במקביל לדיוני התקציב.13.5
.ונקבע לוח זמנים צפוף שהקשה על חברי הכנסת להשתתף בדיוניה, המרתוניים

דיוני הועדה המשותפת גם לא הותאמו לסדר היום של החברים, בניגוד למקובל
אני מרגיש. "מוועדת הפנים והתקיימו אפילו במקביל לדיוני התקציב במליאה

,כ איתן כבל"אמר חבר הועדה ח", עקצוץ כל פעם שאתה אומר שחברים לא היו
גם ותיק בתרגילים… זאת הייתה תקופה של, אתה באמת ותיק חברי הכנסת"

.50"גם לאדם כמוני… היה קשה להתפצל. חוק ההסדרים

.7ְ-ו 4-5' עמ, 06.05.2009פרוטוקול , ועדת המדע.45
.83' עמ, 09.07.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת46
.2' עמ, 15.06.2009פרוטוקול , ועדת הפנים; 8' עמ, 08.06.2009פרוטוקול , ועדת הכנסת47
.6' עמ, 15.06.2009פרוטוקול 48
.8' עמ, 28.07.2009, הועדה המשותפת49
.3' עמ, 27.07.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת50
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בכל יום לאחר שעות של דיון בכנסת פרשו נציגי הממשלה לדיונים מרתוניים.13.6
החוק בהצעת  שהתגלו  פרצות  לסתום  חדשים. במטרה  שהסדרים  אירע  ,כך 

לכת מרחיקי  שולחן, לעיתים  על  והונחו  החוק  להצעת  לילה  באישון  נדחסו 
למשתתפי הדיון לא היה סיכוי. הועדה דקות ספורות לפני שהתכנסה לדון בהם

.ללמוד את התוספות החדשות ולבחון לעומק את מלוא משמעויותיהן

ר הכנסת מיום"ליו" האגודה לזכויות האזרח"לסקירת הפגמים בהליך הפרלמנטרי ראו מכתב 
7/אשר מצורף ומסומן ע 10.8.2009

בדיון הפתיחה הפציר בחברי: הפרוצדורה הקלוקלת שיקפה כשלים מהותיים.13.7
לדון בשאלות החוקתיות הכרוכות בהקמת, מלכיאל בלס, ש"הכנסת המשנה ליועמ

לעשות, בין היתר, הוועדה הזאת תצטרך": מאגר ביומטרי ולבחון את חלופותיו
… צריך לבדוקבדיקה חוקתית של ההצעה שנמצאת בפניה של הקמת המאגר

את החלופות ואת השאלה אם בסופו של דבר לא נוצר, את ההתאמה, את התכלית
פה משהו שהוא אמצעי שפוגע מעל הנדרש בזכויות האדם… היו לנו המון דיונים

חשבתי שהמקום הכי נכון. להסכים למאגר או לא להסכים למאגר, בתוך המערכת
זה לא במנהל הפנימי … אלא פה, מבחינת מדינת ישראל, לקיים את הדיון הזה

.51."בכנסת… וחברי הכנסת יעשו כחוכמתם ויחליטו בנושא הזה

אלא שמיד לאחר נאומי הפתיחה הזדרז יושב הראש להודיע שהוא לא מוצא.13.8
לנכון לאפשר לכנסת לקיים דיון מהותי בשאלת כריכת המאגר עם המעבר לתיעוד

חכם ש, לאומי  המבצעתכיוון  בנושאהרשות  החליטה  כבר   " לומר:  רוצה  אני 
שבעניין הזה אין ויכוח על הקונספט של החוק… ממשלת ישראל אישרה את החוק

.52"אני בהחלט פתוח לדיון …, על הפרטים. הזה… לכן החוק יהיה חוק

ר הועדה על התנגדותו לדיון בעצם קיום"גם בהמשך הדיונים המרתוניים חזר יו.13.9
,באחד הדיונים הסבירה היועצת המשפטית של הועדה, למשל, כך. מאגר ביומטרי

מעלה שאלה, שאלת המאגר וכל השאלה של החלופות"… כי , ד נירה לאמעי"עו
חוקתית מובהקת… האיזון בין זכות היסוד החוקתית שעלולה להיפגע מקיומו של

ראש הייתה לא לבחון-המאגר … ציפו מאתנו לבחון חלופות אך החלטתו של היושב
כ שטרית אישר את"ח." … חלופות… וזאת זכותו מאחר שהדיונים נוהלו על ידו

והבהיר החוק הזה: "הדברים  בהכנת  הפנים  על המדוכה כשר  אני, כמי שישב 
אומר… עמדנו על הסעיף הזה הרבה מאוד זמן עם הרבה מאוד דיונים עם כל

זמן. הנוגעים בדבר בכל. לפני שהחלטנו, הרבה מאוד  לכן אני חושב שנקטנו 
.15-ו 10עמודים , 30.06.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת51
.45' עמ, 07.07.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת52
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שעלה דבר  בכל  ודנתי  המתאימים  מיצה. 53."האיזונים  שטרית  לשעבר  השר 
ולא אבה לחזור ולבחון, מבחינתו את הדיון הפרלמנטרי עוד כשהיה חבר בממשלה

.אותו עם חברי הכנסת

הכנסת לא ניהלה דיון על עצם נחיצותו של המאגר הביומטרי בלב, אמור מעתה.13.10
.פתוח ובנפש חפצה

עצומת המדענים ושינוי החוק טרם ההצבעה.14
והמידע, מטרות המאגר הביומטרי, תיבחן נחיצות קיומו של מאגר מידע ביומטרי“

)מזכיר הממשלה, צבי האוזר ("האגור בו והאופן השימוש בו

אך הגיעה, התכנית להקמת מאגר ביומטרי נדונה בתוך המנהל הציבורי זמן רב.14.1
עם פרסומה נתקלה היוזמה. לידיעת הציבור רק לאחר שגובשה כהצעת חוק

ארגוני, מומחי אבטחת מידע, משפטנים, בביקורת ציבורית חריפה של מדענים
.זכויות ופעילים עצמאיים שחברו יחד כדי להסיר רוע הגזירה

8/מצורף ומסומן ע 24.06.2008העתק מכתב המועצה הציבורית להגנת הפרטיות מיום 

להצבעה.14.2 החוק  הבאת  לפני  התרבו  הציבור  שדרות  מכל  והאזהרות  המחאות 
עליה חתמו, בין היתר פורסמה עצומה יוצאת דופן. בקריאה שנייה ושלישית

פרסים ועטורי  שם  ידועי  ישראל, מדענים  ופרס  נובל  פרס  שקראה, לרבות 
:לכנסת לעצור את המאגר

מתריעים בפני חברי, אנשי מדע וטכנולוגיה, אנו החתומים מטה"
כנסת ישראל על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק … קיום

ועלול אף לסכן את בטחון, מאגר זה יפגע בפרטיות ובכבוד האדם
מניעת זיוף תעודות- המטרה המקורית של החוק . המדינה ותושביה

אך אנו סבורים כי ניתן להשיג מטרה זו, זהות – אכן ראויה וחשובה
בטוחים, זולים יותר, באמצעים טכנולוגים זמינים, ללא הקמת מאגר

. "וחודרניים פחות כמקובל בעולם המערבי, יותר

9/מצורף ומסומן ע 29.07.2009מיום " עצומת המדענים"העתק 

מיכאל בירנהק לראש הממשלה בשם המועצה להגנת' ר עומר טנא ופרופ"העתק פנייה של ד
10/מצורף ומסומן ע 05.08.2009הפרטיות מיום 

.12, שם: ראו עוד; 24-25' עמ, 21.07.2009פרוטוקול , שם53
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מצורפת 16.11.2009הודעה של התנועה לאיכות השלטון על פנייה לכל חברי הכנסת מיום 
11/ומסומנת ע

שביטל את, ר הועדה"הסערה הציבורית לא טרדה את מנוחת משרתי הציבור ויו.14.3
ערב ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית, ואולם. 54"פרנויה"אזהרות המומחים כ

כים מכל סיעות הבית"שרים וח. חדרו הדי הסערה הציבורית אל משכן הכנסת
והממשלה משכה אותה ברגע האחרון לצורך, הודיעו שלא יתמכו בהצעת החוק

ביקורת, כ ראובן ריבלין"ח, ר הכנסת"בהזדמנות זו מתח יו. בחינה מחודשת
הדיונים בהצעה לא מוצו בהתחשב: "חריפה על האופן שבו קודמה הצעת החוק

בסוגיות המורכבות וכבדות המשקל שכרוכות בה ובהשלכותיה על זכויות הפרט
ואין לשוות לו רושם כזה, וצנעת חייו… הדיון בוועדות הכנסת אינו מס שפתיים

ובעניין, תפקיד הכנסת הוא לקיים את הדיון המהותי והרחב. אפילו למראית עין
.מי שחושב שמדובר רק בפרוצדורה אינו אלא טועה. זה אין שום קיצורי דרך

.55."זוהי פרוצדורה שיורדת למהות

לרכז צוות שרים, ד צבי האוזר"עו, ראש הממשלה מינה את מזכיר הממשלה.14.4
למחרת היום פורסמה הודעה רשמית לפיה. שיבחן את הצעת החוק ויגבש פשרה

ראש" ידי  על  אושרו  הביומטרי  החוק  בנושא  הממשלה  מזכיר  המלצות 
":הממשלה

ההמלצה מבחינה בין הליך הנפקת תעודות זהות חכמות ודרכונים"
לבין סוגיית הקמתו של מאגר ביומטרי… מאגר ביומטרי, ביומטריים

במהלך'); תקופת הבדיקה('החודשים הקרובים  24לא יוקם במהלך 
תקופת הבדיקה יקום מאגר ביומטרי וולונטרי… תיבחן נחיצות קיומו

והמידע האגור, מטרות המאגר הביומטרי, של מאגר מידע ביומטרי
."בו והאופן השימוש בו

.עתה גיבש צוות האוזר תיקון לנוסח הצעת החוק בהתאם להמלצות שאושרו.14.5
:הפקידים הצליחו לטרפד רק את ההמלצה שנגעה לאופי הוולונטרי של הבדיקה

למאגר הביומטריים  נתוניהם  את  ליתן  יתנדבו  לא  שתושבים  הסבירו  הם 
ויושקעו", וולונטרי" שהושקעו  המשאבים  את  לטמיון  להוריד  עלול  והדבר 

תושבים" ישכנעו"הוכנסו להסדר תמריצים שליליים ש, כיוון שכך. בפרויקט

.57' עמ, 12.07.2009פרוטוקול ; 35' עמ, 07.07.2009פרוטוקול , הועדה המשותפת54
: "הלחץ עבד: ההצבעה על חוק המאגר הביומטרי",16.11.2009ראו ציטוט זהה של יו"ר הכנסת ב-גלובס 55

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000514292&fid=594 בכנסת ברכו על16.11.2009; ובמעריב" :
דחיית הצעת החוק הביומטרי".
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כיום סעיף(בהצעת החוק  40שונה סעיף , בהתאם". מרצונם החופשי"להשתתף 
אופן יישום"לבדיקת " תקופת מבחן"לקבוע  2שהסמיך את המשיב ), בחוק 41

".הוראות החוק

תשמש גם") הפיילוט: "להלן(בנוסף למטרתה המקורית נקבע שתקופת המבחן .14.6
את המידע שיש לשמור, נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו"לבדיקת 

בו השימוש  אופן  ואת  צו". במאגר  לפי  ייערך  שהפיילוט  נקבע  שבו, עוד 
"המדדים להצלחתו…] ו, [ייקבעו בפירוט העניינים שייבחנו בתקופת המבחן"

תקופת המבחן נקבעה לשנתיים עם אפשרות הארכה של שנתיים נוספות שבסופן.14.7
להחליט האם להחיל את הוראות החוק על כלל, באישור הכנסת, יוכל שר הפנים

הסדר החדש העמיד אפוא את. התושבים או שמא להורות על מחיקת המאגר
בתוצאות בדיקה פומבית, ואת היקף וטיב המידע שיישמר בו, עצם קיום המאגר

הכנסת. ומדוקדקת חברי  בקרב  מהמתנגדים  רבים  התרצו  אז  שפקפקו, רק 
כיוון. וביחס לפגיעתו וסכנותיו ביחס לתכליתו בפרט, בנחיצות המאגר בכלל

.התקבלה הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית 09.12.2009ביום , שכך
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 נועד להצלחה מסחררתהפיילוט.15
” (חמי פקר, המטה ללוחמה בטרור)ראית פיילוט שלא מצליח?“

הוציא21.08.2011 ביום.15.1 באישור שר   ותקנות צו המשותפת, הועדה הפנים, 
פברואר  לתקופת בחודש  המבחן2012מבחן.  תקופת  צו  נגד  עתירה  הוגשה   
). לאור הצגת ההסתייגויות לצו, ובהמלצת בית משפט נכבד זה,1516/12(בג"ץ 

הוסכם על הוצאת צו חדש. עתירה זו לא דורשת התייחסות לצו בנוסחו המקורי,
היה חלק מאותה כדי להדגיש שברור לכל הצדדים שהצו  רק  והדבר מוזכר 

27.12.2012 תאונת דרכים חקיקתית שהביאה להקמת המאגר הביומטרי. ביום
(באיחור01.07.2013חדש לפיו הפיילוט יתחיל בתאריך  הוציא שר הפנים צו  

נמשך לשנתיים, ובפועל הפיילוט נקבע של ארבע שנים). שנים לאחר ארבע 
שהוארך.

לרשות11 סעיף.15.2 הורה  לצו  הביומטרי (ב)  המאגר  לניהול  האוכלוסין ולרשות 
שנערכו הבדיקות את שנה, שיפרט לחצי אחת תקופתי דוח להכין וההגירה

" הרשויות  לסעיף, שתי  בהתאם  הפיילוט.  מפורט וחשבון דין יכינובתקופת 
זה, צו לפי האמורה בתקופה שבוצעו הבדיקות תוצאות כל תיאור ובו בכתב
הממשלה, לראש יוגש זה וחשבון המבחן; דין תקופת במשך שנה חצי לכל אחת
המשותפת, הכנסת ולוועדת הפנים לביטחון המשפטים, השר הפנים, שר שר

."[המייעצת/מפקחת] ולוועדה הביומטריים היישומים על לממונה
של מסכם דוח להגיש הפנים ושר הממשלה ראש על) לחוק, 4(41 לפי סעיף.15.3

מאגר להקים יש לשיטתם האם המבחן, הבוחן תקופת של הבחינה ממצאי
"ביומטרי ימים90:  לכל תקופת תום לפני   ידווחו המבחן,  ראש המאוחר, 
של ביומטריים, ולוועדה ליישומים השרים הפנים] לוועדת [שר והשר הממשלה

ביומטריים ליישומים המשותפת הכנסת ועדת חברי חברים יהיו שבה הכנסת
דיווח". )1( בפסקה כאמור הבחינה ממצאי המשותפת, על הכנסת ועדת וחברי

כזה לא הוצא כך שבפועל לא התקיימה בחינה כמתחייב.
ובהתאם ראש דיווח לצורך.15.4 המאגר הממשלה,  לניהול  הרשות  נדרשו  לצו, 

הפיילוט.תוצאות אודות דיווח להגיש וההגירה האוכלוסין ורשות הביומטרי  
דוח הוכן המבחן ולא בצו הקבוע המועד לאחר שנה חצי בפועל, הפיילוט החל

.2013 שנת לתחילת
כל תום לאחר כחודשיים הוגשו הנוספים החצי-שנתיים התקופתיים הדוחות.15.5

בהתאם במהלך לתכנית תקופה.  ביניים דוחות שני יופקו הפיילוט הפיקוח, 
נדרשו הפיקוח מסכם. דוחות דוח יוכן המבחן תקופת תום ולקראת להתייחס 
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היבט היבטים לשלושה הביומטריים; היישומים של פונקציונלי עיקריים: 
)1(ב)(30 סעיף לפי מסכם האדם. דוח וכבוד הפרטיות מידע; הגנת אבטחת

הקמה, ביטול בדבר המייעצת/מפקחת והועדה הממונה המלצות את כולל לחוק
הביומטרי. המאגר של חלקית הפעלה או

שאר הראשון, שכן התקופתי בדוח רקבניגוד לחובתה, דנה הועדה המשותפת .15.6
הרשויות עד שבוטלו כליל: לבקשת נדחו הדיונים

, אך28.01.2014 הוכן ביום 2013 אודות המחצית השנייה של שנת H1דוח .15.6.1
בתאריך  בעניינו  להתקיים  שתוכנן  לתאריך19.03.2014הדיון  נדחה   

H2. דוח 22.07.2014 ולאחר מכן נדחה בשנית והתקיים ביום 26.03.2014
הוכן בתאריך 2014אודות המחצית הראשונה של שנת  . דיון28.08.2014 

לתאריך  נקבע  לתאריך 28.10.2014אודותיו  נדחה  נדחה17.02.2014,   ,
 אודות המחצית השנייהH3 ואז התבטל. דוח 01.03.2015בהמשך לתאריך 

בתאריך 2014של  לאחר שהדיון25.02.2015, שהוכן  דומה  לגורל  זכה   ,
 בוטל. דוח מסכם על תקופת הפיילוט01.03.2015שנקבע בעניינו לתאריך 

. דיונים על הארכת הפיילוט התקיימו ביום23.03.2015הראשונה הוכן ביום 
.29.06.2015 וביום 24.06.2015

(המחצית הראשונה של שנת H4דיונים אודות דוח .15.6.2 , הוכן בתאריך2015 
ודוח01.09.2015  (H5 יולי-אוקטובר (חודשים  בתאריכים2015  הוכן   ,
ו-15.12.2015 ) לא נקבעו. לעומתם, דיונים בדוח המסכם של31.01.2016 

(הוכן  השנייה  הפיילוט  בתאריכים10.12.2015תקופת  התקיימו   (
.29.03.2016 ו-22.03.2016

דוח .15.6.3 אודות  (נובמבר H6דיון  יוני 2015  עד  הוכן 2016   ,15.08.2016,
ליום 07.09.2016 תוכנן  ליום01.08.2016)  מחדש  נקבע  ובוטל,   
 ובוטל בשנית. דיון בדוח המסכם של תקופת הפיילוט השלישית02.11.2016

ליום 07.09.2016(הוכן  תוכנן  ליום03.01.2017)  נדחה  ובהמשך   
 אודות המחציתH7למיטב ידיעת העותרים, לא פורסם דוח . 17.01.2017

ודוח 2016השנייה של שנת   H8אודות המחצית הראשונה של שנת  
2017.

ליום .15.6.4 שתוכנן  הדיון  דוח 17.02.2015לקראת  אודות   H2היועצת הכינה   ,
המשפטית של הועדה, עו"ד נירה לאמעי רכלבסקי, דוח מעקב ותמונת מצב

. עם פרסומו נדחה הדיון16.02.2015") שפורסם ביום דוח מעקב(להלן: "
הסבר.  ללא  בוטל  בהמשך  מאזוכאמור,  שנתיים  היום,  עד  למעשה, 
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הגשתו, לא התקיים דיון מהותי אודות דוח המעקב, חרף תיקון לחוק
“בעקבות” אותם הדוחות.

12 ע/העתק דוח מעקב של עו"ד לאמעי מצורף ומסומן
דוח המעקב ביקר בחומרה את תפקוד הרשות לניהול המאגר הביומטרי ואת.15.6.5

העדר המידע הנדרש בדוחות התקופתיים. לפי דוח המעקב, הרשות לניהול
המאגר הביומטרי לא הציגה בפני חברי הכנסת נתונים המאפשרים הכרעה
ביומטריות: זהות  לצורך הנפקת תעודות  ביומטרי  נחיצות מאגר  בשאלת 

 – כארבעה חודשים לפני תום]2015[פברואר בנקודת הזמן הנוכחית "
יוני  נראה כי בפני חברי הכנסת2015תקופת הפיילוט בסוף  – לא   

מאגר נחיצותו של  בנושא  הכרעה  המאפשרים  הנתונים  כל  נמצאים 
זהות תעודות  של  הנפקה  למערכת  בתמיכה  ביומטרי  נתונים 

התשובה לשאלת הנחיצות של המאגר […] לא ניתנה, ביןאלקטרוניות. 
היתר מכיוון שלא מוצתה בדיקת כל החלופות האפשריות לטיפול בבעיית

”.זיוף התיעוד הלאומי גם ללא קיומו של מאגר ביומטרי
גם מדוח תקופת הפיילוט השניה לא עולה מסקנה לפיה לא ניתן להפעיל.15.6.6

מערכת אמינה של תעודות זהות אלקטרוניות ללא מאגר ביומטרי. ההפך
תמונה שתוצאות המבחן "בושלו" כדיהוא הנכון: המשחק בנתונים מעלה 

.להתאים לתוצאה שהרשויות ביקשו לקבל
 בדוח המעקב, כי הרקע לפיילוט ובחינת נחיצותו5מודגש, כפי שצוין בפרק .15.6.7

ובעיקר מהמשמעות כאמור  מאגר  בקיום  הסכנה הטמונה  היה  מאגר  של 
 של דליפתו והפגיעה הבלתי הפיכה בחייו של מי שטביעותהבלתי הפיכה

אצבעותיו דלפו ונמצאות בסכנת זיוף והפגיעה בפרטיותו. בתגובה לדברים
אלו השיבה הרשות לניהול המאגר הביומטרי:

ידי רשות עצמאית שהוקמה לצורך-המאגר הביומטרי הוקם ומנוהל על“
החוק מבוסס על עבודת מטה מקיפה. בהתאם לדרישות החוק, ייחודי זה
אשר קבעה באופן מפורש כי תופעת גניבת הזהות וההתחזות, ל"של המל

ביותר נרחבת  תופעה  ישראל, הנה  למדינת  כבדים  נזקים  גורמת  אשר 
היועצת המשפטית של הוועדה כתבה. החברתי והלאומי, בהיבטים הכלכלי

על דוח תקופתי אשר הוגש באוגוסט  הדוח. 2014חוות דעת המבוססת 
כולל הסברים, שנתי השלישי אשר יוגש בהתאם לחוק בעוד כשבוע-החצי

ההרכשות תופעת  כולל  הנדרשים  הנושאים  לכל  ומפורטים  מקיפים 
החלופות, הכפולות כל  של  מפורטת  בחינה  לנושאי, כולל  הסבר  כולל 
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ועוד מידע  של. אבטחת  המשפטית  שהיועצת  העובדה  בעינינו  תמוהה 
בלא לקבל את, ולהפיצן, הוועדה מצאה לנכון לפרסם דוח הכולל מסקנות

חוות הדעת כוללת. התייחסות הרשויות הפעילות במסגרת תקופת המבחן
בדיון הוועדה הבא יוצגו כאמור כל הנושאים הנדרשים. דיוקים רבים-אי

לכלל והמענה  הנתונים  מלוא  את  יקבלו  הכנסת  וחברי  מפורטת  בצורה 
.56"השאלות והקושיות כנדרש

15.7." לתגובת הרשות, הדוח התקופתי השלישי לא כלל  התייחסותאלא שבניגוד 
" ובנושאים מסוימים (כגוןהנתונים מלוא", לא את "הנדרשים לנושאים מפורטת

בדיקת החלופות) אף לא את חלקם.
מכיוון שהדיון בוטל לא ניתן מענה כנדרש לכלל השאלות והקושיות ובראשן.15.8

כמוסבר מידע  ופערי  חורים  מלא  המסכם  הדוח  גם  המאגר.  נחיצות  שאלת 
בהרחבה בעתירה זו. הרשות לניהול המאגר הביומטרי הכינה דוח מסכם ביום

. רשות האוכלוסין וההגירה13.04.2015, שפורסם לציבור רק ביום 23.03.2015
ביום  מסכם  דוח  (24.03.2015הכינה  חודשיים  כעבור  רק  פורסם  זה  אך   ,

), ובעוד שחלק מנספחיו פורסמו באתר הרשות, חלקם פורסם רק23.06.2015
בטענה פורסמו  לא  וחלק מהנספחים  המייעצת/מפקחת  לוועדה  פנייה  לאחר 

שהם כוללים מידע מסווג.
(הגוף.15.9 הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  כי  עולה  מהדוחות  שנראה,  כפי 

עמדתמסרבתהביצועי)  ואת  המייעצת/מפקחת  הועדה  מסקנות  את  לקבל   
מבקשת זאת  ותחת  המקצועי),  (הגוף  הביומטריים  היישומים  על  הממונה 
למעשה, לפסול את שיקול הדעת של הגוף המקצועי במטרה לקדם הקמת מאגר

, תוך מתן תמריצים לתושבי המדינה להשתתף במאגר המלאביומטרי מלא
החלטה אליה הגיעה מראש ובטרם השלמת הבדיקה.

הרשות, שהתבקשה למעשה לכתוב דוח הבוחן את הצורך בקיומה, טענה כי.15.10
,57אחד” לאדם אחת זהות מבטיח ביומטרי מאגר על המבוסס חכם תיעוד רק"

ושר הפנים דאז, גלעד ארדן, המליץ לקדם חובה הדרגתית להצטרף למאגר
הביומטרי. אולם ראש הממשלה לא הצטרף להמלצת שר הפנים, ואילו הממונה
את פרסמו  טרם  המייעצת/מפקחת  והועדה  הביומטריים  היישומים  על 
מהגורמים ביקורת  נשמעה  במקביל,  מועד.  לאותו  נכון  לדוח  התייחסותם 
המפקחים השונים: הועדה המייעצת/מפקחת, ועדת הכנסת המשותפת, ומבקר

.16.02.2016גלובס ", משבר הזהות של המאגר הביומטרי, "אצל גור מגידו56
.13.04.2015הודעה לתקשורת מיום , הרשות לניהול המאגר הביומטרי57
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המדינה שהתריע פומבית על ליקויים מהותיים בהתנהלות הפיילוט ופרסם דוח
חריף על תקופת המבחן והתנהלות הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

סיום תקופת המבחן השנייה הרשויות עדכנו את הדוחות המסכמים..15.11 לקראת 
10.12.2015הרשות לניהול המאגר הביומטרי הכינה דוח מסכם מעודכן ביום 

"). רשות האוכלוסין וההגירה הכינה דוח מסכם מעודכןדוח מסכם מעודכן("
.18.01.2016. הדוחות פורסמו לציבור ביום 15.12.2015ביום 

תזכיר החוק: האם שר הפנים התייחס לדוחות התקופתיים?.16
לא ניתן להסיק באופן ברור כי קיימת תופעה של "הרכשות כפולות" מהמקרים הספורים“

 (רם ולצר, הממונה על יישומיםשהובאו לצורך הדגמת תרחישי הונאה במסמכי הרשויות"
ביומטריים)

יפרסם את מסקנותיו מנתוני תקופת4(41סעיף .16.1 כי שר הפנים  קובע  לחוק   (
") לאהשרהמבחן. על אף הקביעה, שר הפנים, אריה מכלוף דרעי (להלן: "

דיווח לוועדת השרים ליישומים ביומטריים ולוועדה המשותפת, אלא פרסם את
תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי

").תזכיר החוק (להלן, "2016זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס’ …), התשע"ז-
13 ע/תזכיר החוק מצורף ומסומן

תזכיר החוק פירט את מסקנות השר בעקבות הפיילוט וביקש לעגן אותן בתיקון.16.2
ישיר,  בממצאיםחקיקה  הדיון  חובת  את  העוקף  תמציתבאופן  להלן   .

הממצאים שדווחו בתזכיר החוק:

היקף לשאלת הנוגע בכל הנדרשת הבחינה שתהליך "לאחר
צורך קיים כי השר שוכנעהושלם,  ותכולתו הנדרש המאגר

הנדרש המענה את ליתן מנת על מאגר של בקיומו וחיוניות
למנוע נועד אשר הביומטרי המאגר והוקם החוק נחקק שבגינו
המהימנות רמת את החכם לתיעוד ולספק זהות וגניבת התחזות

הגנה לשם הדרושים האמצעים כל ננקטו גם, כי הנדרשת. כמו
ומניעת ביומטרי במאגר המידע התושבים, אבטחת פרטיות על

תוך בין וזאת לרעה ניצולו הגורמים כל אישור קבלת היתר, 
שהותקן ובצו בחוק זה לעניין שנקבעו והמוסמכים הנדרשים

לפיו."

בהסדר" שינויים מסויימים"עוד דווח בתזכיר החוק על החלטת השר לבצע .16.3
תיקונים אלה כללו את מתן האפשרות. הקיים ובהיקף הנתונים שישמרו במאגר
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לתושב לבקש שטביעות האצבע שנתן לצורך הנפקת מסמכי זיהוי ישמשו לצורך
ולאחר מכן יושמדו ולא, השוואה מול המאגר הקיים לצורך הליך השוואה וזיהוי

.ישמרו במאגר הביומטרי

קיים צורך וחיוניות"הראשונה כי : עיקריות" מסקנות"השר מציג אפוא שתי .16.4
של  הביומטרי[...] בקיומו  המאגר". המאגר  תכולת  את  קובעת  השנייה 

בו, הביומטרי כפי. כלומר את היקף הנתונים הביומטריים שמבוקש לשמור 
זו מראה עובדתית חסרה, שעתירה  ,מסקנות אלו מבוססות על תשתית 

במהימנותן אנושות  ופוגע  ההחלטה  לשורש  היורד  פגם  המקים  באופן 
.ובתקפותן

עבר תזכיר החוק שינויים מרחיקי לכת והובאו בו הסדרים משופרים, ביני לביני.16.5
גם הסדרים אלו לא מספקים, ואולם. במעט מבחינת יכולת הבחירה של התושב

האם המאגר הביומטרי בכלל נחוץ והאם נטילת מידע, מענה לשאלה הקריטית
.מתושבי המדינה בכפיה ושימוש בו היא מעשה מידתי

דוחות הועדה המייעצת/מפקחת.17
"אין נתונים כמותיים המלמדים על קיומה של תופעת“ (דו"חהרכשות כפולות" כיום"   

הועדה המייעצת)
 וביום29.01.2015במקביל לדברים אלו הגישה הועדה המייעצת/מפקחת ביום .17.1

 את סיכום דיוניה עד אותו מועד. מהסיכומים עולה כי הועדה דנה28.05.2015
במספר פערים מהותיים, לדבריה, שהתגלו בהתנהלות הרשות לניהול המאגר

הפיילוט התנהל בלי שיש לרשותהביומטרי במהלך תקופת המבחן, ובראשם: 
 כלומר, הרשות ביססה אתהביומטרית מערכת השוואה ביומטרית מקצועית.

הדוחות התקופתיים ואת הדוח המסכם על מערכת השוואה זמנית, פרי פיתוח
הידוע ככל  למעשה,  הפיילוט.  ממצאי  תקפות  על  המשליך  באופן  מקומי, 

 לא מחזיקה הרשות לניהול המאגר הביומטרי מערכת השוואהעד היוםלעותרים 
הצליחה לא  תמימות  שנים  חמש  לגלות שבמשך  ומטריד  מפתיע  ביומטרית. 
הרשות לניהול המאגר הביומטרי להקים ולהטמיע מערכת השוואה מקצועית,

שהיא לב-לבו של המאגר הביומטרי.
14 ע/דוח הועדה המייעצת-מפקחת מצורף ומסומן

,7בנוסף דנה הועדה בפערים נוספים: הצורך בהשלמת תכניות העבודה (דיונים .17.2
); סוגיות האבטחה של23, 9); ממצאי הביקורת של הממונה (דיונים 11, ו-10, 8
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,15) וממצאי הביקורת של מבקר המדינה (דיונים 10המאגר הביומטרי (דיון 
18.(

ביום.17.3 מטעמה  מסכם  דוח  הפנים  לשר  מסרה  המייעצת/מפקחת  הועדה 
הביומטרי 28.05.2015 המאגר  לניהול  הרשות  עמדת  את  דוחה  היא  בו 

בלבד.  פנים  ביומטרי של תמונת  להסתפק במאגר  "דוח מסכםוממליצה 
) הציג סיכום23.06.2015והמלצות לקראת תום תקופת המבחן" (פורסם ביום 

פעולות ואת  הפיילוט  בתקופת  המייעצת/מפקחת  הועדה  עבודת  של  מסודר 
הפיקוח והביקורת שערכה.

הדוח מציג ניתוח של היתרונות והחסרונות במאגר ביומטרי. מבחינה זאת, הדוח.17.4
מציג תמונה מאוזנת ורחבה בהרבה בהשוואה לדוחות המגמתיים והחלקיים של
ההרכשות בעיית  כי  היו  הועדה  מסקנת  הביומטרי.  המאגר  לניהול  הרשות 
הכפולות ממנה חששה הרשות היא אכן בעיה (פוטנציאלית) הדורשת מענה, אך
מאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים בלבד מהווה מענה שכזה. המלצת הועדה
ניתנה פה אחד, והיא מייצגת את עמדת כל חברי הועדה לרבות ראש הלוט"ר
לאחר שחבריה דנו בעמדת הרשות לניהול המאגר הביומטרי ושקלו אותה בכובד

ראש.

"לגבי שאלת נחיצות קיומו של מאגר המידע הביומטרי הלאומי,
להלן זו.  נחיצות  המבססים  נימוקים  יש  כי  הוועדה  סבורה 

"הרכשות כפולות" –תמצית נימוקי הוועדה המייעצת בנושא: 
 אף שאין נתונים כמותיים המלמדים עלבעיה המצריכה מענה:

קיומה של תופעת "הרכשות כפולות" כיום, עמדת הוועדה היא
כי יש ממש בטענת הרשויות לפיה תופעת "ההרכשות הכפולות"
צפויה להתפתח בעתיד, עם המעבר לתיעוד חכם, כאשר יהיה
בדבר תשתית  הונחה  עצמו.  התיעוד  את  לזייף  מאד  קשה 
התרחשותה הצפויה של תופעת ההרכשות הכפולות, גם אם לא

במלוא ההיקף הנחזה על ידי הרשויות. […]

 הוועדה מצאה כימתן מענה באמצעות מאגר המידע הביומטרי:
המאגר הביומטרי הוא כלי טכנולוגי נדרש למניעת ההרכשות
הועמדה אשר  התשאול,  חלופת  ולאיתורן.  הכפולות 
תוכל לא  הביומטרי,  המידע  במאגר  לשימוש  כאלטרנטיבה 
אינה והיא  יחידי  ככלי  עומדת  היא  כאשר  אפקטיבית  להיות 

)15יכולה להוות תחליף." (עמ’ 
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17.5." כי  מציינת  הועדה  נשימה  נתונים כמותייםאלא שבאותה  עלאין  המלמדים   
כיום כפולות'  'הרכשות  עובדתיתקיומה של תופעת  הונחה תשתית  לא  וכי   "

מספקת ביחס לקיום התופעה:

לא ניתן להסיק באופן ברור כי קיימת תופעה של "הרכשות
כפולות" מהמקרים הספורים שהובאו לצורך הדגמת תרחישי

נתוני רשותהונאה במסמכי הרשויות. כן, אף שניתוח  כמו   
על דיווח  בין  חיובי  קיום מתאם  והמשטרה בדבר  האוכלוסין 
אובדן או גניבת תיעוד, ובין מעורבות פלילית מהווה אינדיקציה
לגבי ממנה  לגזור  ניתן  ולא  בלבד,  נסיבתית  היא  מסוימת, 
תופעה רחבת היקף. יתרה מכך, גם הנחת המוצא של הרשויות
בדוחו"ת המסכמים היא, כי אין כיום תמריץ מספק לעבריינים
הונאת הפקיד "אמיתי" באמצעות  בדוי  לפנות לקבלת תיעוד 
בלשכת האוכלוסין, ולבוא במגע עם רשויות המדינה לשם כך,
שכן ניתן לזייף בקלות את התיעוד הישראלי ובכך להשיג את
של רחבה  תופעה  של  קיומה  יותר.  פשוטה  בדרך  המטרה 
הנחת עם  מתיישבת  אינה  כיום,  בישראל  כפולות"  "הרכשות 

)56מוצא זו. (עמ’ 

חזרו נציגי הממונה על יישומיםתיאורטיות בלבדעל כך שמדובר במסקנות .17.6  
התייחס עו"ד רועי17.01.2017ביומטריים מספר פעמים בדיוני הועדה: ביום   

פרידמן, ממלא מקום הממונה על יישומים ביומטריים, לסוגיית הנחיצות והבהיר
כי מדובר בהשערות ומר עמי אליאסף הוסיף את התייחסותו והבהיר כי על סמך
תעודות הנפקת  הפסקת  כי  "הערכות"  יש  בטרור  ללוחמה  המטה  מחקר של 

.58הזיהוי (הרגילות) תביא לגידול בהרכשות כפולות
גם לפי הדוח הסופי, הועדה סברה כי המדובר בבעיה הצפויה להתפתח בעתיד:.17.7

הוועדה המייעצת סבורה כי יש ממש בטענה לפיה תופעת
"ההרכשות הכפולות" צפויה להתפתח בעתיד, עם המעבר

וכי מדובר בהערכה מבוססת. לפיכך,לתיעוד הלאומי החכם  
הונחה תשתית מספקת בדבר התרחשותה הצפויה של בעיה, גם
ידי הרשויות, אשר המאגר על  אם לא במלוא ההיקף הנחזה 

).57, עמ' שםהביומטרי אמור לתת לה מענה. (

.17.01.2017, פרוטוקול הועדה המשותפת58
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שנויה.17.8 אינה  בעתיד  להתקיים  עשויה  הכפולות  ההרכשות  שתופעת  הקביעה 
מה צפוי להיותבמחלוקת, אך העיסוק בה מטעה שכן השאלה הנכונה היא 

. ככל שההיקף החזוי של תופעת התחזות מסוג הרכשה כפולההיקף התופעה
בשנה נמוך, לא ראוי לפגוע בגינו בזכויות היסוד של כלל תושבי ישראל.

לאחר למעלה מארבע שנים בהן נדרשו הרשויות לאסוף נתונים לצורך ההיקף.17.9
 בארץ. כללא קיימתהחזוי של התופעה, נתוני האמת מלמדים שהתופעה כלל 

שהן חד-משמעית  קבעה  שהוועדה  כלליות  הערכות  היו  סיפקו  שהרשויות 
מוגזמות.

(והצניעו) .17.10 אספו  שהרשויות  הנתונים  הכולללפי  זיוףההיקף  עבירות  של   
בדיון ידועים.  מקרים  ממאה  פחות  על  עומד  הסוגים,  מכל  בארץ,  והתחזות 

הבהיר נציג המשטרה כי06.02.2017שנערך בנושא בוועדה המשותפת ביום   
לכל היותר מדובר בכחמישים מקרים של זיוף תעודות זהות בחודש. בהתחשב
בקושי שיטיל מערך הזיהוי החדש שיכלול תעודות זהות חכמות על הזייפנים,

יש להעריך (כלשון הממונה) שהמספר יצומצם משמעותית.
הועדה המייעצת/מפקחת ציינה עוד כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי הורידה.17.11

במכוון את הציון של חלופת תמונת הפנים, למרות שלפי תוצאות הניסוי החלופה
החוק.  בדרישות  המאגרעומדת  לניהול  הרשות  עדינות,  פחות  במילים 

העדיפה התוצאה  שתתקבל  כדי  הניסוי  תוצאות  את  עיוותה  הביומטרי 
עליה.

 אומצה חלקית על ידי יוזמי2015ודוק, קביעת הועדה המייעצת/מפקחת ממאי .17.12
החקיקה למרות עמדתה הנוגדת של הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהמשיכה

לתמוך בהקמת מאגר ביומטרי מלא, ובו בלבד.
אלא שהרשות לניהול המאגר הביומטרי לא הסתפקה בהבעת ביקורת על עמדת.17.13

כל ולדחות  מלא  ביומטרי  מאגר  להעדפת  להביא  ובמטרה  המקצועי,  הגורם 
אחרת,  בצוחלופה  שהותוו  לחלופות  הציונים  הענקת  שיטת  את  שינתה 

די כי  להחליט  המייעצת/מפקחת  הועדה  את  שהביאו  הנימוקים  את  ותקפה 
חלופת הביומטרי,  לניהול המאגר  הרשות  הסיכום של  בדוח  פנים.  בתמונות 

במדד "יכולת איתור הרכשה כפולה". הרשותאפסמאגר הפנים קיבלה ציון   
נמקה זאת בקביעה שהחלופה אינה עומדת בדרישות החוק:

הנתונים מרב  את  הכוללות  החלופות  זה  תבחין  עבור 
הביומטריים וכן חלופת התשאול המכוילת לדרישות הצו נותנות

את הביצועים הטובים ביותר בצורה מובהקת.
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וחלופתחלופת פנים בלבדחלופת התשאול בתצורה הקיימת,   
אינן מאפשרות עמידה בדרישות החוק,טביעת אצבע בודדת 

).9.7.1(דוח מסכם, פרק וציונן הוא אפס. 

אוגוסט  המייעצת,  הועדה  לדוח  לניהול המאגר הביומטרי  הרשות  התייחסות  ,2015מסמך 
15 ע/מצורף ומסומן

כאמור, הועדה המייעצת/מפקחת קבעה שחלופת מאגר תמונות פנים עומדת.17.14
בדוח מצויה  התשובה  זאת?  לכאורית  סתירה  תיושב  כיצד  החוק.  בדרישות 

כי  המסביר  המייעצת/מפקחת,  הביומטריהועדה  המאגר  לניהול  הרשות 
99%ביצעה מניפולציה בציון חלופת הפנים, ואף שנתוני הדיוק עמדו על 

 באופן שלא מאפשר לחלופה זו לעמוד בדרישות90%הפחיתה את הציון ל-
בהתאמה, קבעה הרשות כי הדיוק של חלופת הפנים דיוק. 95%החוק הדורש 

לצו בניגוד  הפיילוט,  בתקופת  האמת  מתוצאות  התעלמות  תוך  מספק,  אינו 
לחלופות. הציונים  קביעת  ולמסמכי  המבחן  לפרוטוקול  כלשונה המבחן, 

(הממעיטה) של הועדה המייעצת/מפקחת:

חלופת בבדיקת  שהושגו  האמת  תוצאות  יודגש:  דבר  ראשית 
כ- מצוינות:  היו  המבחן,  תקופת  במהלך  הפנים  99%זיהוי 

הצלחה במניעת הרכשות כפולות לעומת מדד ההצלחה שהוגדר
לניהול המאגר סברה שתוצאה95%בצו של  ואולם, הרשות   .

מצוינת זו אינה משקפת את רמת הדיוק שתהיה בפועל בטווח
של שנים קדימה.

[…] לפיכך החליטה הרשות לניהול המאגר שלא להסתמך על
בדיקותיה היא, אלא על הנתון "הצהרת היצרן", לצורך שקילת
החלופה של זיהוי פנים ומתן הציונים בהתאם. הרשות דיווחה

, ביחס ליצרן מנוע ההשוואה הנוכחי90%על נתון זה כעומד על 
שבו נעשה שימוש כיום.

של האמת  תוצאות  על  להסתמך  שלא  זה,  מסוג  החלטה 
לגבי רק  התקבלה  יצרן"  "נתוני  על  אלא  המבחן  תקופת 
זיהוי פנים (לגבי חלופת הפנים וכל חלופה בה היה משולב
לחלופת שניתן  הציון  להנמכת  הביאה  והיא  פנים)  זיהוי 

) ו-(1הפנים. נתון זה השפיע בעיקר על ניקוד נושא נבדק (
) לביצועי המערכת, מתוך שורת הנושאים הנבדקים. אולם3

בנושאים הניקוד  קביעת  על  גם  להשפיע  כדי  בכך  היה 
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נבדקים נוספים, בהן נעשתה הסתמכות על רמת הדיוק של
.59המערכת

הדוח המסכם של הרשות לניהול המאגר הביומטרי מציין שנערך ניתוח נפרד הן.17.15
והן לפי נתוני היצרן, אך בשום מקום בדוח לא הובהר כי נתוני האמת  לפי 
נתוני לפי  ולא  היצרן  נתוני  לפי  לרעה,  תוקנו  הפנים  חלופת  עבור  הציונים 

האמת:

יחסית בהרבה  טובים  היו  הפנים  תמונות  השוואת  "נתוני 
להצהרת היצרן, כתוצאה מסמיכות הזמנים בין מופעים חוזרים
של אותו אדם במאגר (פרק הזמן הממוצע העובר בין הגעת אדם
נוסף מסמך  להנפקת  שניה  פעם  הגעתו  לבין  ראשונה  פעם 
המתקבל במאגר כבקשת "חידוש" הנו קצר מאוד יחסית ועומד
על שבועות ספורים בלבד. בפועל בעתיד, יעמוד פרק זמן זה
בממוצע על מספר שנים בין הגעה לחידושים). מסיבה זו בוצע
ניתוח נפרד לשני המצבים (ביצועים ע"פ הצהרת היצרן וביצועי

).9.4האמת)”. (דוח מסכם, פרק 

דברים אלה עולים כדי הטעית הציבור, הטעיית כותבי הדוח ולא מן הנמנע.17.16
שהטעו את הגורמים המפקחים בקביעה שתמונות פנים אינן עומדות בדרישות

החוק.
(יום ההצבעה על החוק), התקבלו בידי ח"כ יעל כהן פארן27.02.2017ביום .17.17  

יישומים ביומטריים במשרד ראש ידי הממונה על  שני מסמכים שהופקו על 
המדינה ידי  על  המוסמך  הגוף  כי  שוב,  מעידים,  אלה  מסמכים  הממשלה. 
"להמליץ על מדיניות כוללת בתחום היישומים הביומטריים" ו"לפקח על יישום
הוראות "החוק", קובע חד משמעית כי "יש לבצע מעבר למאגר פנים בלבד".
יצוין עוד שאף שמדובר במסמכים בלתי מסווגים (בלמ"ס), הושחרו כשניים

וחצי עמודים מהם.

6ע/ מצורפים ומסומנים 0493 ומסמך 0492מסמך 

לניהול המאגר הביומטרי להמלצות.17.18 שני המסמכים עונים להתייחסות הרשות 
פנים תמונות  הכולל  ביומטרי  מאגר  יישום  אודות  המייעצת/מפקחת  הועדה 
לניהול היישומים הביומטריים, התייחסות הרשות  בלבד. לדברי הממונה על 

.77' עמ, 4.4.3.1פרק , מפקחת/דוח הועדה המייעצת59
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המאגר הביומטרי כוללת אי-דיוקים רבים, ואינה מנסה לבדוק הקמת תהליך
 טוענת הרשות לניהול המאגר2.1חדש למערכת חלופת פנים. כך למשל, בסעיף 

הביומטרי כי שימוש בתמונות פנים בלבד אינו נותן מענה מתאים לאורך זמן
לדרישות החוק בעוד שהממונה על היישומים הביומטריים ענה כי המציאות
בפועל מלמדת אחרת, וכי בהערכות נכונה ניתן להפעיל מערות הנפקת תיעוד

לפי העיקרון "אדם אחד – תעודה אחת" בהתבסס על תמונת פנים בלבד.
הועדה2.2בסעיף .17.19 דוח  כי  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  טוענת   

המייעצת/מפקחת אינו מספק מענה לקשיים במאגר המתבסס על תמונות פנים
הועדה דוח  הביומטריים  היישומים  על  הממונה  לדברי  אך  בלבד, 

לדברי הממונה על יישומיםהמייעצת/מפקחת אינו אמור לספק מפרט ביצוע. 
. רוב התושביםביומטריים מאגר פנים בלבד יכול לעמוד בהוראות צו המבחן

יעברו בלשכות תהליך השוואה שיאשר שהתעודה שבידם שייכת להם באמצעות
יילקחו מהם תמונת פנים וטביעת אצבע טביעות האצבע שעל התעודה, ואז 
קודמת שקיימת מול תמונה  לצורך התיעוד, כשתמונת הפנים תיבדק  מחדש 

במאגר.

דוח המומחים ודוח מבקר המדינה: כרונולוגיה של פיילוט.18
ידוע מראש

,כ מאיר שטרית על חותמי העצומה"ח" (הם אינם מייצגים את מיטב המוחות בתחום הזה“
)הכוללים את חתן פרס נובל פרופ’ ישראל אומן ושלל מומחים

המאגר.18.1 לניהול  הרשות  של  המבחן  לתקופת  המסכמים  הדוחות  ניתוח  מסמך 
ועודכן שלוש 15.06.2015פורסם לראשונה ביום ") דוח המומחים("הביומטרי 

ידי מחבריו על  בתאריך , פעמים  נכתב. 12.01.2017לאחרונה  המומחים  דוח 
בהם כמה ממדעני המחשב ואנשי אבטחת(ונערך על ידי מומחים בלתי תלויים 

במטרה להעמיק את) כ העותרים כאן"בשיתוף עם ב, המידע המובילים בישראל
. הדיון הציבורי בשאלות המהותיות הנובעות מקיומו של המאגר הביומטרי

17/עמצורף ומסומן  4דוח המומחים גרסא 

דוח המומחים מבקר באופן שוטף את התהליכים שבבסיס החקיקה בעניין זה.18.2
ובדוחות שוטף  באופן  המדינה  מבקר  שמבצע  הרשמית  לביקורת  במקביל 

ביום, לעניינו. מיוחדים שפורסם  המדינה  מבקר  דוח  במיוחד  רלוונטי 
23.06.2015") לאחר שבקשת גורמי ביטחון להטיל") דוח הביקורת המיוחד 

ממצאיו  על  מלא  הנוגעים(חיסיון  בממצאיו  דיון  עריכת  על  שיקשה  באופן 
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על ידי ועדת המשנה לביטחון של הועדה60נדחתה ברובה) לתקפות הפיילוט  
במלואו כמעט  הדוח  את  לפרסם  התירה  אשר  המדינה  הטעם, לביקורת  מן 

יכירו את כל העובדות הכרוכות במאגר, ראוי שהציבור ומקבלי ההחלטות"ש
כ קארין אלהרר"ח" (כדי שתתקבל ההחלטה הנכונה והטובה ביותר, ביומטרי

).ר הועדה"יו), יש עתיד(

דוח הביקורת המיוחד העלה שורה ארוכה של בעיות קשות ביותר בהתנהלות.18.3
מחזק את ממצאי הביקורת בדוח המומחים, הרשות לניהול המאגר הביומטרי

.ומוסיף עליהם) בנוסחו הראשון(שהוגש על ידי התנועה לזכויות דיגיטליות 
שניתן המסקנות  ועל  הפיילוט  על  משליכים  הדוח  שציין  והכשלים  הפערים 

.להסיק מתוצאות הניסוי הביומטרי

דוח המומחים ודוח הממונה על, ממצאי דוח הביקורת של מבקר המדינה.18.4
הביומטריים אי, היישומים  של  היסטוריה  בדבר  מבהילה  תמונה  מעלים 

,אמירת אמת בדוחות הרשות לניהול המאגר הביומטרי ורשות האוכלוסין
הביומטרי למאגר  הקשור  בכל  המנהל  תקינות  חזקת  לשלילת  מביאה  ואשר 

.ולפיילוט

"הנחת המבוקש" של הרשות: נקודת המוצא השגויה לדיון.19
“ ולמעשה  לדין  העבריינים  את  להביא  וניסיון  התופעה  לחקירת  צעדים  ננקטו  לא 

נירה לאמעי" (למשטרת ישראל אין מידע מדויק לגבי כמות תעודות הזהות המזויפות
)רכלבסקי

,אם כל חטאת מצוי בעמדת הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהניחה מראש.19.1
שלה זיופים, ומסיבותיה  עם  התמודדות  לשם  נדרש  הביומטרי  המאגר  כי 

אלא. מטרת הפיילוט לאשש הנחה זו ולא לבחון אותה, לשיטתה. והתחזויות
2009שדבר החקיקה הראשי מכוחו הוצא הצו קבע מפורשות כבר בשנת 

. המאגר הביומטרי לשם קיום מטרות החוקלבחון את נחיצותשיש 

אך זה, ר"הרשות לניהול המאגר הביומטרי מתבססת לכאורה על מסמך לוט.19.2
הציבור בפני  הוצג  לא  שהמאגר, מעולם  קובע  הוא  אם  ברור  לא  וממילא 

על כל. הביומטרי הוא הפתרון היחיד לבעיה או אחד ממספר פתרונות אפשריים
עמדת המטה ללוחמה בטרור בעניין תהליכי הנפקת תיעוד לתושבי מדינה, פנים

מסמך. תלויים חולקים עליה-אך מירב המומחים הבלתי, כבודה במקומה מונח

10.06.2015החלטה מיום 60
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מאז התקדמה הטכנולוגיה והתחדשה וגם, ר הוכן לפני למעלה מעשור"הלוט
.איננו כשהיה) ובכלל זה הסכנות הנובעות מהם(הידוע אודות מאגרי מידע 

הנחת המבוקש של הרשות לניהול המאגר הביומטרי משפיעה על כלל מעשיה.19.3
ועל כך שגם לאחר תיקון הצו והפרוטוקול נמנעה מלבחון את נחיצות, ופרסומיה

.המאגר הביומטרי כפי שיוכח להלן

:התשתית העובדתית החסרה בבדיקת נחיצות המאגר הביומטרי.19.4

אין צורך להכביר מילים בדבר הצורך לבסס עבודת מטה לגיבוש מדיניות.19.4.1
:על עובדות בדוקות ועל מערך שיקולים מבוסס

הדרך הנאותה לקבלת החלטה על מדיניות כרוכה בעבודת מטה,
והיא שלב בתהליך קבלת ההחלטות. במהלך עבודת המטה יש
להכין כדי  ונתונים  לעשות את הפעולות האלה: איסוף מידע 
הצעות לפני קבלת ההחלטה; הצגת  עובדתית אמינה  תשתית 
והצגת המועדפת  החלופה  העלאת  ובחינתן;  חלופיות  החלטה 
נימוקים לבחירתה. על סמך עבודת מטה ראויה אפשר לבסס
ליישומה, אם הנדרשת  החקיקה  ולהכין את  לנמקה  מדיניות, 
... מדיניות צריכה, אם כן, להיות מושתתת על הדבר דרוש. 
את המגבירים  מבוססים  שיקולים  ועל  בדוקות  עובדות 

61סבירותה.

הנכבד הזה.19.4.2 מבית המשפט  הלכות שיצאו  גם בסדרת  נקבע  כדוגמא. כך 
שר' ברגר נ 297/82צ "הנשיא שמגר בבג' יצוינו דבריו של כב, בלבד

ההקפדה על דרך ההפעלה של: "לפיהם) 1983 (49, 29) 3(ד לז"פ, הפנים
חיונית לשם שמירה על(...) קרי על דרך קבלת ההחלטה , שיקול הדעת

שתהיה כרוכה, החובה לנקוט דרך פעולה: קיומו של שלטון החוק המהותי
ואשר לפיה, בשקילתם ובבחינתם העניינית של כל הנתונים הרלוונטיים

היא הדרך ההוגנת, הבדיקה של הנתונים הנוגעים לעניין קודמת להחלטה
אשר לשם שמירה על ענייניו ולשם, פי דין של הפרט-להבטחת זכויות על

למינהל הוקנתה הסמכות  צרכיו  כב", שירות  קביעתה של  השופטת' וכן 
בבג נ 1027/04ץ "ארבל  העצמאיות  הערים  מקרקעי' פורום  מועצת 

קבלת החלטה או הפעלת סמכות אינם): "9.6.2011], פורסם בנבו([ישראל 
להיבט. או בתוצאה המעשית הנובעת מהם" בשורה האחרונה"מתמצים רק 

.1179' עמ, ב61דוח שנתי , מבקר המדינה61
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יסודי ומפורט של גיבוש ההחלטה, האופרטיבי צריך שיקדם הליך הדרגתי
שם גם הבהירה שהדבר דרוש לצורך", בהסתמך על מידע מקיף ומעודכן

.אמון הציבור

מבקר המדינה קבע כי מקבלי ההחלטות קיבלו החלטות וגיבשו את תורת.19.4.3
והבעיות התופעה  היקף  על  חלקיים  ולו  כמותיים  נתונים  ללא  ההפעלה 

בהיעדר נתונים כאלה אין בידיו"וכי , שמערך ההנפקה צריך להתמודד עמן
.62"תשתית עובדתית נאותה לביסוס החלטותיו בנושא זה] של משרד הפנים[

אלו נתונים  כי  צויין  המיוחד  הביקורת  ההרכשות, בדוח  תופעת  בדבר 
בגינן הנגרם  הנזק  לינואר , הכפולות  נכון  נאספו  שמניעת 2015לא  אף 

).7' עמ" (הצורך המרכזי שלשמו הוקם המאגר"תופעה זו היא 

ובוודאי לא, דוח המומחים קבע כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי לא בדקה.19.5
את נחיצות המאגר הביומטרי וכי הרשויות לא הביאו נתונים עובדתיים, הוכיחה

.לפתור, לכאורה, ברורים בדבר היקף הבעיה שהמאגר מכוון

כ מאיר"אמר ח, לא מיותר לציין שבמהלך הדיונים על החוק ועל הפיילוט.19.5.1
שהצורך במאגר ביומטרי נובע) שר הפנים בעת גיבוש הצעת החוק(שטרית 

מנתוני המשטרה לפיהם חיים בישראל מאות אלפי אנשים עם תעודות זהות
,על פי נתוני המשטרה שהיו בידי בעת כהונתי כשר הפנים: "מזויפות

,אלף אנשים שחיים בארץ בתעודות זהות מזויפות 350-יש בישראל כ
בארץ, שההשלכה הפשיעה  על  איומה, שזה  על. היא  שההשלכה  ודאי 

גם מחבלים, לדעתי, כיוון שביניהם ודאי שיש, ביטחון ישראל היא איומה
.63"אם לא גם הלכה למעשה, בפוטנציה

כשר, יש הרבה נתונים שקיבלתי מהמשטרה אז[…] : "במועד אחר ציין.19.5.2
.אנשים שחיים עם תעודות מזויפות בארץ 350,000יש בארץ . הפנים

אני אומר בצדק ואני לא. לא יכולתי לישון, אני שמעתי את המספר הזה
,האנשים האלה עושים אלפי עבירות כל שנה. יודע איך אתם ישנים בשקט

.64"עשרות אלפי עבירות

ואף, אלא שהמשטרה לא סיפקה נתונים התואמים את טענות השר שטרית.19.5.3
למבקר המדינה, התקשתה לספק נתונים מדויקים ליועץ המשפטי לממשלה

02.06.2015בדיון בועדה לביקורת המדינה ביום . ל משרד הפנים"או למנכ

.1182' עמ, ב61דוח שנתי 62
.07.12.2009מיום  81' ישיבת הכנסת מס63
.15.07.2013פרוטוקול ועדת המדע והטכנולוגיה מיום 64
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הסתבר כי זו מקטלגת כל מקרה, על אודות הנתונים הקיימים בידי המשטרה
גם, של בקשה להחלפת תעודת זהות יותר מפעם אחת כאל הרכשה כפולה

.בלאי וכדומה, כשמדובר בבקשה הנובעת מאובדן

ח.19.5.4 הדיון  הבטחון"באותו  מרשויות  מכל אחת  לקבל  ניסתה  אלהרר  כ 
,מספר מדויק של מקרי הרכשה כפולה שנמנעו בזכות המאגר הביומטרי

אך, ואת מספר המקרים בהם אנשים ניסו לבצע הונאה בהרכשה בכלל
למאגר הקשור  אדם  מאף  תשובה  לקבל  הצליחה  לא  הדיון  .במהלך 

.שלושה עמודי פרוטוקול שלמים מושקעים בנסיון לקבל תשובה

אני חיים, סגן ראש אגף החקירות. לקחנו: צ חיים איפרגן"תנ
. במדינת ישראל בין השנים2004-2013נתונים של עשר שנים, 

 איש בעלי תעודות זהות.5,100,000 ומעלה היו 16האלה מגיל 

לא. אתה נותן לי נתונים על זיוף תעודות: ר קארין אלהרר"היו
זהות. אני מבקשת נתונים על כמה אנשים באו וזייפו בלשכה

עצמה.

אתן לך. דקה. אם אפשר לסיים, יהיה קל: צ חיים איפרגן"תנ
, וזו בדיקה16%לכולם. אחוז העבריינים באותה אוכלוסייה הוא 

עד 2004סטטיסטית. בדקנו מ- החלפת תעודות זהות,2013   
כפולה  הרכשה  ישראל  במדינת  תעודות1,133,000והוחלפו   

זהות.

איך אתה יודע את זה?: דב חנין

מה? מה?: ר קארין אלהרר"היו

חנין אותו: דב  מכניס  אתה   – זהות  תעודת  איבד  אדם 
לסטטיסטיקה. נו, באמת.

רבותי, אלה נתונים - - -: צ חיים איפרגן"תנ

הנתונים לא רלוונטיים.: תמר זנדברג

(...)

עד שנת 2004משנת : צ חיים איפרגן"תנ מעל מיליון2013   
איש במדינת ישראל לקחו תעודת זהות פעם שנייה. יש כאלה

שלקחו רק פעם אחת.

,בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’ / ______ 17ץ "בג
.118 מתוך 65עמ’ 



אלהרר"היו קארין  אתה: ר  זהות,  תעודת  איבדתי  גם  אבל 
מכניס אותי?

כן.: צ חיים איפרגן"תנ

(...)

אבל, זה לא רציני.: ר קארין אלהרר"היו

אצלנו תעודת הזהות כובסה.: דב חנין

 החליפו בין18% החליפו פעם אחת, ו-82%: צ חיים איפרגן"תנ
 פעמים. בדקנו את אלה שהחליפו מעל פעם אחת.38פעמיים ל-

הוא  באוכלוסייה  שלהם  אלה16%האחוז  מבין  עבריינים.   
פעמיים  מעל  עברייני35%שהחליפו  את  בדקנו  עבריינים.   

ההונאה.

אדוני, אני לא טובה בסודוקו. אני צריכה: ר קארין אלהרר"היו
זהות את  להחליף  ניסו  אנשים  כמה  ברור:  נתון  לי  שתיתן 

בלשכה? זו השאלה. אם אפשר, נתון ברור לעניין.

1,133,000. 2004-2013יש לי נתונים מ-: צ חיים איפרגן"תנ
- -

לא. אתה חוזר על אותו נתון. הוא לא: ר קארין אלהרר"היו
טוב. תודה.

איפרגן"תנ חיים  מתוך: צ  העבריינים,  מתוך  משפט.  אסיים 
החבורה הזאת, אמרתי: האחוז באוכלוסייה באותה תקופה הוא

.35% עבריינים, ומחליפי תעודת זהות מעל פעמיים – 16%

אדוני היקר, אני מודה לך על התשובה,: ר קארין אלהרר"היו
צריכה אני  לא.   (...) אחרת.  לשאלה  אולי  תשובה  היא  אבל 

מספר בערך מוחלט: כמה אנשים הגיעו ללשכה?

אני אגיד לך. יש מספר שהוא עשרות אלפים. אין: גון קמני
מספר אצבע מדויק. הוא מנסה להסביר לך למה.

עשרות אלפים זה לא - - -: ר קארין אלהרר"היו

קמני תהליך: גון  יש  דקות?  שתי  אפשר  רגע.  תקשיבי 
סטטיסטי, שזה מה שהוא מנסה להסביר, ויש במקביל עבודה
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שעשו הלוט"ר עם כל הגופים שאני מניתי, ואל תקחו את זה
זה מסמך שבדצמבר  יד.  והוא2014כלאחר  הוציא,  הלוט"ר   

אומר בשם כל אותם גופים: הוכחה נחיצות המאגר.

(...)

זו הערכה כללית בלבד.: תמר זנדברג

(...)

אל"ף, עבודה אחת שעשה לוט"ר, ששמה שחור על: גון קמני
גבי לבן – גופים מכובדים שאומרים: הוכחה נחיצות המאגר.
בי"ת, ועדה מייעצת פיקחה על התנהלות תקופת המבחן במשך
שנתיים. לפני כחודש היא שמה נייר, והשורה התחתונה בנייר
הזה אומרת: (א) הוכח הצורך במאגר, כלומר יש תופעה שצריך
לתת לה מענה; (ב) הוכחה נחיצות המאגר. כלומר, צריך מאגר,
והוא הכלי שייתן לזה מענה ראוי. יושב כאן ממונה יישומים
ביומטריים ממשרד רוה"מ, שהוא יושב-ראש הוועדה המייעצת
ִעעזבו אותי שאני מעיד על שפיקחה על התנהלות תקופת המבחן. 

עיסתי, בסדר?

גון, זה לא עניין אישי.: ר קארין אלהרר"היו

אני לא לוקח את זה אישית.: גון קמני

אני מנסה להבין. הלוט"ר – זה עובדות: ר קארין אלהרר"היו
מדויקות?

יושב כאן ראש חטיבת הלוט"ר: גון קמני עובדות מדויקות. 
שריכז את הדברים.

לוט"ר נתנו הערכה.: דב חנין

שיביאו עובדות. תביא את העובדות.: תומר רוזנר

ראש החטיבה בלוט"ר שריכז את הדברים יושב כאן,: גון קמני
ממונה יישומים ביומטריים יושב כאן, - -

איפה ראש החטיבה?: ר קארין אלהרר"היו

- - ונציג שב"כ יושב כאן ויגיד שהמאגר מאובטח: גון קמני
כראוי.
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זנדברג עכשיו: תמר  אנחנו  כראוי.  מאובטח  כזה:  דבר  אין 
מדברים על הנחיצות ולא על האבטחה.

(...)

זקס הטכנולוגית: יואב  החטיבה  ראש  ואני  זקס,  יואב  שמי 
במטה הלוחמה בטרור.

אלהרר"היו קארין  נתונים: ר  הם  הצבתם,  שאתם  הנתונים, 
שהם עובדות? זה ערכים מוחלטים?

בוא ונתחיל בזה: הצגתם נתונים מספריים?: דב חנין

הדוח קובע פשוט שלא הוצגו כאלה נתונים.: תמר זנדברג

תמר, אי-אפשר ככה. אני מבטיחה לך: ר קארין אלהרר"היו
שאני שואלת אותו. הנה הוא נותן תשובה.

: מסמך שהוצאנו מרכז את עמדת גופי הביטחון, כמויואב זקס
שגון מנה קודם, שב"כ, מוסד, משטרת ישראל וגופים נוספים
שמוחזקים בעינינו כבעלי משמעויות ביטחוניות אפילו שבאופן
וגופים מובהק אינם כאלה למשל הרשות למניעת הלבנת הון 
שלושת לדיון.  קריטריונים  הניחה  שלנו  העבודה  אחרים. 

) היו:  שנקבעו  המרכזיים  למניעת1הקריטריונים  מחויבות   (
הפיגוע הבא. אנחנו לא עסקנו בחקר ההיסטוריה, אלא מה עומד

)2להתרחש בהינתן המציאות של תיעוד ישראלי חסין זיוף; (
הסיכון שיכול ליצור מאגר – האם המאגר עצמו מהווה סיכון

לעצמו שאנחנו צריכים להביא אותו בחשבון?

המשיבים .19.5.5 שבידי  לראות  ישנהניתן  כי  בטענה  התומכים  נתונים  אין 
.מבוססת על השערות בעלמא" נחיצות"וכל דרישת התופעה כזו 

המשטרה או, אין זה סוד כי בעת הכנת הצעת החוק לא היו בידי הממשלה.19.5.6
כפי שעולה, כל גורם אחר נתונים בדבר היקף הבעיה שהחוק מבקש לפתור

:03.08.2008בהודעת מזכיר הממשלה מיום ' מסעיף ב

נתונים מדויקים על היקף התופעה כי אין בישראל  יצוין 
קרי, מצבים שבהם אדם אחד לוקחהמכונה "גניבת זהות",  

לעצמו זהות של אדם אחר, ופועל כאילו הוא היה אותו אדם
פי על  זאת  תופעה  של  מפורטת  סטטיסטיקה  כיום  אין   […]
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תלונות ומקרים של אנשים שזהותם נגנבה ואשר נפגעו מתופעה
זו." 

בעת הדיונים, 2008כבר ביולי ), 1181בעמוד (ב 61בהתאם לדוח שנתי , למעשה.19.6
ממשרד) ייעוץ(דרש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , על נוסח תזכיר החוק

הוא נענה כי הנתונים טרם. הפנים להציג נתונים ברורים בדבר היקף הבעיה
המשנה ציין. נאספו וכי המשטרה התחייבה לספק את הנתונים החסרים בהקדם

שכן אלה מצדיקים את הצורך בתעודת,  הזיוףקלותשאין להסתפק בנתונים על 
וכי המידע הדורש, אך לא את המאגר) עניין שאינו שנוי במחלוקת(זהות חזקה 

אודות  תופעת "הוא  הזהות'היקף  הבסיסים, בישראל' גניבת  אחד  שהיא 
עוד צוין בדוח כי דברי ההסבר". החשובים לצורך בהקמתו של מאגר ביומטרי

להצעת החוק אינם כוללים נתונים בעניין מספר האנשים שהתלוננו על שימוש
.ועל מספר האנשים שהשתמשו בזהות גנובה ונתפסו, בזהותם בלי ידיעתם

מבקר המדינה העיר למשרד הפנים בדוח שנתי. מצב זה לא השתנה עד היום.19.7
על היקף עברות, ולו חלקיים, מטעמו על כך שאין בידי המשרד נתונים כמותיים

אותן בעיות שהמשרד העלה כנימוק, הזיוף וההתחזות על שכיחותן ומאפייניהן
להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים בתעודות הזהות של כלל האוכלוסיה וכי ללא
החלטותיו לביסוס  נאותה  עובדתית  תשתית  המשרד  בידי  אין  כאלה  נתונים 

אודות עברות זיוף של תעודות זהות להבדיל מעברות(נתונים כאמור . בנושא
הכישלון המהדהד בהעדר נתונים אלה. גם אין בידי משטרת ישראל) זיהוי בכלל

שכבר ביולי אותה 2010ל רשות האוכלוסין מנובמבר "מתחדד נוכח טענת מנכ
שמטרתה לסייע להנהלת, איכות ומצוינות, יחידה לתכנון מחקר"שנה הקים 

הרשות ויחידותיה בגיבוש מדיניות וקבלת החלטות באמצעות הספקת נתונים
).1182' עמ, שם" (עשיית סקירות ומחקרים ועוד, הפקת דוחות נתונים, ומידע

ִעין, בין אם יחידה כזו הוקמה ובין אם לאו .תשתית עובדתית נדרשת א

 שילמדו על היקףנתוני אמתלאסוף , בין השאר, נועד הפיילוט, בהעדר נתונים.19.8
הבעיה במטרה להעמיד בפני המחוקק את התשתית העובדתית שהייתה חסרה

החקיקה הליכי  זה. בעת  נעשה, לצערנו, דבר  זאת. לא  אף  זו  רשות: לא 
וההגירה טענה שלא מוטלת עליה חובה חוקית, בתגובה למבקר, האוכלוסין 

.לאסוף נתונים אודות היקף תופעת גניבת הזהות וההתחזות

לחוד.19.9 ומציאות  לחוד  לדברי הרשות. טענה  כי10סעיף , בניגוד  קובע  לצו  ג 
ולפי הצו והפרוטוקול תתנהל, פרוטוקול המבחן יפרט את האמור בצו זה"

לפרוטוקול המבחן מצווה על רשות האוכלוסין 14.7ופרק ", תקופת המבחן
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 עברות הזיוף שטופלו או התגלו עלכללוההגירה לאסוף נתונים אלו ולבחון את 
מנת לספק למחוקק מידע מהימן על כמות-על, ידי המשטרה ומשרד הפנים

.מקרי הזיוף וההתחזות

:עבירות זיוף תיעוד שהתגלו במשטרה) א(: נתוני זיוף תיעוד משני סוגים.19.10
 שטופלו או התגלותיעוד לאומי ישראלינתון זה יכלול את עבירות הזיוף של 

כיום המשטרה אוספת מידע סטטיסטי על עבירות שטיפלה. על ידי המשטרה
גם אם זיוף תיעוד היה, בהן אך אלה מתויגות לרוב בהתאם לעבירה הראשית

נדרשת הערכות מיוחדת לשם כך ובהנחיה של גורמי הרישום. חלק מהעבירה
מספר עבירות: עבירות זיוף תיעוד שהתגלו ברשות האוכלוסין) ב. (במשטרה

.הזיוף של תיעוד לאומי ישראלי שהתגלו ברשות האוכלוסין או ביקורת הגבולות

איסוף[ לצורך מיוחדת היערכות"על אף שפרוטוקול המבחן מציין שנדרשת .19.11

הרשויות". במשטרה הרישום גורמי של ובהנחיה] הנתונים נערכו  בפועל 
מפקחת/כך קובעת הועדה המייעצת. לאיסוף הנתונים באופן חלקי אם בכלל

:ביחס לממצאים הנובעים ממסמכי הרשויות

הרשויות (בפרט הרשות לניהול המאגר) לא הציגו נתונים
כמותיים ברורים לגבי ההיקף הנוכחי של תופעת ההרכשה

בישראל הזו  בעת  בחוברת הכפולה   .Iלניהול הרשות  של   
המאגר ובדוח המסכם של הרשות, ניתנה סקירה מקיפה על סוגי
הונאות שונים, בארץ ובעולם, במסגרתן נעשה שימוש בהתחזות
ותיעוד בדוי. לצורך הדגמה, הוצגו מקרים שונים בהם נעשתה
בצד בישראל,  התרחשו  אשר  והונאה  תיעוד  זיוף  התחזות, 
חלקם אלה.  ממקרים  הנגרמים  לנזקים  התייחסות  או  הערכה 
הגדול של מקרים אלה לא שויכו לתופעת "ההרכשה הכפולה"

65בלשכות רשות האוכלוסין, אלא לזיוף התיעוד עצמו.

נזכיר שהטכנולוגיה של תעודות חכמות מונעת זיופים גם ללא, בהערת אגב.19.11.1
הסיבה, במלים אחרות. שימוש בביומטריה ובטח ללא צורך במאגר ביומטרי

העיקרית לתופעת תעודות הזהות המזויפות כיום היא שמשרד הפנים
.לא עבר לנפק תעודות זהות חכמות לפני למעלה מעשור

הביומטרי.19.11.2 המאגר  לניהול  והרשות  הפנים  משרד  כי  קבע  המדינה  מבקר 
נתוני אמת לצורך קבלת החלטה בדבר קיום המאגר להציג  הוא. נדרשו 

52' עמ ,1.3.4פרק , מפקחת/דוח הועדה המייעצת65
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ויש להוכיח שתעודה, הדגיש כי לא די בהצגת קלות הזיוף של התעודה
תופעה שעמדה, טובה יותר תמנע זיופים ואת תופעת ההרכשות הכפולות

נחוץ מלכתחילה  לדוח הביקורת 7' עמ(בבסיס הטענה שמאגר ביומטרי 
לינואר ). המיוחד נכון  כי  ציין  עובדתית 2015עוד  תשתית  גובשה  טרם 

.הולמת שתאפשר למקבלי ההחלטות להתבסס עליה בסוף הפיילוט

העוסק בשאלת נחיצות (3על אף אורכו של פרק . לקרוא ולא להאמין.19.11.3
הוא לא, בדוח המסכם של הרשות לניהול המאגר הביומטרי) המאגר

כולל ולו נתון מספרי אחד בדבר תופעת הזיוף בישראל כפי שהתגלתה
וההגירה האוכלוסין  רשות  או  המשטרה  ברישומי  תועדה  נתונים. או 

בפברואר  שפורסם  במסמך  גם  מופיעים  לא  רלוונטים  ,2015מספריים 
חלק "שכותרותו  הביומטרי  וגנבת: Iהמאגר  הכפולות  ההרכשות  תופעת 

".הזהויות

מקצת מנתוני האמת אודות תופעה זו ניתן לדלות מדוחות רשות האוכלוסין.19.11.4
שכן חרף הוראת המחוקק רשות האוכלוסין", מקצת"אנו אומרים . וההגירה

עצמה טוענת כי ייתכן ורישומים נוספים של עברות זיוף והתחזות לא נספרו
הסתפקה, תחת זאת. וכי לא בחנה את כלל עברות הזיוף שנחקרו במשטרה

"דוח תקופתי שלישי"ב 9הרשות בהעברת שאלונים למשטרה כעולה מפרק 
.שהוציאה

הרשות הסבירה את הקושי באיסוף הנתונים בכך שהמערכת הממוחשבת עליה.19.12
מסתמכת המשטרה לצורך איסוף נתונים מתייקת את המידע לפי סוג העבירה

איתור ושליפת מידע ספיציפי אודות עבירת זיוף של תיעוד"הראשית ולפיכך 
לאומי מחייבת פתיחה ועיון בכמות נכבדה של תיקים שאין באפשרות המשטרה

התבקש". לבצע לא  המידע  שהרי  להשמע  שלא  לה  היה  מוטב  כזו  טענה 
בשנת . בדיעבד המידע  2008כבר  את  לספק  המשטרה  בהקשרהתחייבה 

חובה הייתה על המשטרה להשקיע, במצב כזה .לעניינים נשואי עתירה זו
בקטלוג הולם של תיקי החקירה המסווגים כעברות זיוף ולמיין אותם לסוגים כדי
לספק למחוקק מידע אמין ובדוק בדבר היקף תופעת זיוף תיעוד לאומי והתחזות

בהקשר זה נזכיר שלמשטרה יש עניין בהקמת. לצורך בחינת נחיצות המאגר
הביומטרי נעשתה, המאגר  המידע  את  לאסוף  מחובתה  וייתכן שהשתמטותה 

.בכוונת מכוון ולא ברשלנות גרידא

סברה זו מתחדדת שכן למיטב ידיעת העותרים גם הנתונים החלקיים שנאספו.19.13
הביקורת במועד  לרשויות  ידועים  שהיו  למרות  המדינה  למבקר  הוצגו  ;לא 
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המאגר לניהול  הרשות  של  המסכם  בדוח  במלואם  מופיעים  אינם  וממילא 
.והוסרו מן הדוח המסכם של רשות האוכלוסין וההגירה, הביומטרי

בשנת, מבדיקה שערכו העותרים עולה כי לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה.19.14
מקרים 48והתגלו , י משטרת ישראל"מקרי זיוף והתחזות ע 22נחקרו  2014

,נוספים של זיוף או התחזות בלשכות רשות האוכלוסין או בנציגויות ישראל
י משטרת"מקרי זיוף והתחזות ע 4נחקרו  2015בשנת . מקרים 70ובסך הכל 

רשות 75והתגלו , ישראל בלשכות  התחזות  או  זיוף  של  נוספים  מקרים 
על פי נתוני, כלומר. מקרים בסך הכל 80- האוכלוסין או בנציגויות ישראל 

הוא  וההתחזות  הזיוף  עברות  מספר  וההגירה  האוכלוסין  70-80רשות 
.מקרים בשנה

היו נמנעים על ידי שימוש, כולם ללא יוצא מן הכלל, כל המקרים שהתגלו.19.15
כך שאף אם נתוני האמת כפולים ,ללא מאגר ביומטרי בתעודות זהות חכמות

נשמטה, ממילא. מהמקרים שנתפסו אין בסיס לטענה שמאגר היה מונע אותם
נדרש לטיפול ב "מאות אלפי"ההנחה בבסיס עבודת המטה שמאגר ביומטרי 

.זיופים בשנה

שהמאגר, 2014בשנת , במקביל.19.16 הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  דווחה 
).אפס אירועי הרכשה כפולה( לא סייע לה בגילוי הרכשות כפולותהביומטרי 

בהרכשה התחזות  של  יחיד  מקרה  על  דיווחה  וההגירה  האוכלוסין  רשות 
לא התגלה על ידיאך גם מקרה זה ) אח שהתחזה לאחיו התאום(הראשונית 

נתונים אלו סותרים סתירה מוחלטת את .הרשות לניהול המאגר הביומטרי
מתוך הנחת, העמדה הבסיסית של הרשות שהציגה את המאגר הביומטרי כהכרח
.מוצא שבישראל חיים מאות אלפי אנשים עם תעודות זהות מזויפות

משנשללו הנחות היסוד אין עוד תוקף למסקנות עבודת המטה בדבר הצורך.19.17
כפולה” “הרכשה  של  בעיה  שתמנע  הרשות. במערכת  כי  להיווכח  מצער 

הבסיס הנחות  על  להשפיע  לעובדות  נותנת  לא  הביומטרי  המאגר  לניהול 
המסקנות, לפעולתה את  מהם  ולהסיק  הנתונים  עם  להתמודד  ובמקום 

מסרבת, העדיפה להעלים אותם כמעט לחלוטין מהדוחות שהוציאה, המתבקשות
מבקשת להצדיק את המאגר הביומטריוחמור מכל , להתייחס לנתוני המשטרה

נשוב ונזכיר כי הרשות הוקמה. במטרות משנה שלא עומדות בבסיס החוק
כך שקיים הביומטרי  מהניסוי  בדרישה ממנהכחלק  מובנה  עניינים  ניגוד   

קיומה את  נמנעת. להצדיק  הרשות  מדוע  להסביר  עשוי  זה  עניינים  ניגוד 
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שכן ברור גם לה היטב, מלערוך בחינה אמינה ומקיפה בדבר היקף התופעה
.אין ממש" מאות אלפי הזיופים"שבטענת 
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מהימנות תקופת המבחן:.20
הבעיה“ אודות  דאז  הפנים  לשר  דיווחה  האוכלוסין  שרשות  לכך  תיעוד  נמצא  לא 

המבחן תקופת  החלה  טרם  האצבע  טביעות  באיכות  (שנתגלתה  שפירא"  מבקר, יוסף 
)המדינה

דוח המומחים מתייחס למהימנות הבדיקות שנערכו במהלך תקופת המבחן ומציג.20.1
שמונעים קבלת החלטה מושכלת, כשלים המצביעים על פערי מידע ממשיים

הביומטרי המאגר  עתיד  חשיבות, בדומה. בדבר  את  מדגיש  המדינה  מבקר 
עליו לבסס  יהיה  שניתן  כך  מהימנותו  את  שיבטיח  באופן  הפיילוט  עריכת 

.מסקנות מבוססות בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי

הוא בעל חשיבות הפרויקט הלאומי למעבר לתעודות חכמות 
ראשונה במעלה: מטרתו למנוע בעיות שמקורן בזיוף תעודות
ובהנפקת תעודות כפולות לאותו אדם לצורך "גנבת זהות". אין
עוררין על הצורך במעבר לתעודות חכמות. אשר לנחיצות קיומו
של מאגר ביומטרי, התעוררה מחלוקת ציבורית שנבעה מטענות
בדבר פגיעה בפרטיות והחשש מפני דליפת המידע שבמאגר.
מטעם זה נקבעה בחוק תקופת מבחן, שתכליתה העיקרית לבחון

לנוכח מטרותיהאם המאגר נחוץ וכן לבחון חלופות לקיומו. 
את שיבטיח  באופן  לקיימה  יש  המבחן,  תקופת  של 
בנוגע מסקנות  עליה  לבסס  יהיה  שניתן  כך  מהימנותה, 

[…]לעתיד המאגר הביומטרי במדינת ישראל. 

 הצביע משרד מבקר המדינה בפני הרשויות2014בספטמבר 
וגורמי הפיקוח על פערים שונים בהתנהלות תקופת המבחן.
משרד מבקר המדינה ציין כי להיעדר מענה מספק לממצאים
המבחן, תקופת  לתום  עד  שנותר  הזמן  בפרק  האמורים 
להסיק יהיה  להיות השלכות על המסקנות שניתן  עלולות 

העובדהבסיומה. נוכח  כי  המדינה  מבקר  משרד  ציין  עוד   
שמדובר בתקופת מבחן ייחודית בנושא בעל משמעות ציבורית,
אשר החוק קבע לוחות זמנים קשיחים ליישומה, יש חשיבות
רשות ידי  על  הן  האמורים,  לממצאים  מיידי  מענה  במתן 
האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי, והן על ידי גורמי
והוועדה הביומטריים  היישומים  על  הממונה   – הפיקוח 
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–2014המייעצת. כמפורט בדוח, במהלך החודשים ספטמבר   
דיווחו הגורמים המעורבים בתקופת המבחן אודות2015ינואר   

פעולות שעשו או שבכוונתם לקיים לצמצום חלק מפערים אלו.
היישומים על  ראוי שהממונה  כי  סבור  המדינה  משרד מבקר 
הביומטריים והוועדה המייעצת יעקבו אחר השלמת פערים אלו,

פערים בנוגע לבחינת החלופות למאגר והמידעובראשם – 
שיש לשמור בו, תוך עמידה על מכלול המשמעויות הנובעות
מהם, לרבות בנוגע ללוחות הזמנים שנקבעו ליישום תקופת

אלו,המבחן. פערים  בהשלמת  קושי  שקיים  שייווכחו  ככל   
רשות אשר  הגורמים  ואת  הפנים  שר  את  בכך  ליידע  עליהם 
האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי מגישות להם את
דיווחיהן החצי-שנתיים. זאת, על מנת שתעמוד בפני גורמים
אלה תמונה מלאה בנוגע להתנהלות תקופת המבחן ולעמידתה

).55-56בדרישות שנקבעו בדין. (דוח ביקורת מיוחד, עמ' 

שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית בתקופת המבחן.20.2

מבקר המדינה חיזק את ממצאי דוח המומחים לפיהם הרשות לניהול המאגר.20.2.1
הביומטרי הייתה צריכה לבסס את תקופת המבחן על מערכת מקצועית שאין

פיתוח מקומי:ספק בדבר ביצועיה, ולא על מערכת זמנית פרי 

בחוק נקבע שאחת מהמטרות המרכזיות של תקופת המבחן היא
לוודא יש  זה,  בכלל  הביומטרי.  המאגר  נחיצות  את  לבחון 
שהמאגר עונה לצורך שלשמו הוקם – איתור הרכשות כפולות.
ביצועי על  היתר  בין  זו תתבסס  החלטה  כי  צוין  בפרוטוקול 
המאגר ועל יעילותו התפעולית. […] ביצועי המאגר מתבססים
ביומטרית, שהיא מערכת הליבה השוואה  ביצועי מערכת  על 
מאיכות היתר  בין  מושפעים  אלה  ביצועים  המאגר.  לניהול 
הנתונים הביומטריים שבמאגר ומאיכות הנתונים המוזנים אליה

לצורך השוואתם לנתונים שכבר נכללים במאגר.

מאחר שכאמור, ביצועי המאגר עתידים להשפיע על ההחלטות
שיתקבלו בסיום תקופת המבחן בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי
ולהיקף המידע שיש לשמור בו, יש להבטיח שייעשה שימוש
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במערכות שאין ספק בנוגע לביצועיהן, כך שניתן יהיה לבסס
.66עליהם את מסקנות תקופת המבחן

דוח הביקורת הוסיף פרטים חדשים על הספקות שהתעוררו אצל הועדה.20.2.2
במערכת/המייעצת שימוש  תוך  המבחן  תוצאות  תקפות  בדבר  מפקחת 

.לדוח המומחים 8.4פרק ' ר. הזמנית

ואי-דיווח.20.3 הדיוק  נתוני  על  והשפעתם  האצבע  טביעות  סורקי  החלפת 
לרשויות

את הגורמים הממוניםהטעומבקר המדינה קובע במפורש שהרשויות .20.3.1  
: ולא דיווחו כנדרש על הבעיה לשר הפניםלגבי אמינות הסורקים

ואילך עלה כי ישנן2012[…] מניסויים שנערכו מאמצע שנת   
בעיות בחלק מטביעות האצבע שהורכשו לצורך ביצוע השוואות
במאגר, וכי יש להחליף בדחיפות את הסורק שנפרס בלשכות.
כן, תקופת המבחן החלה תוך פי  על  להלן, אף  כפי שיפורט 

שימוש בסורק זה.

לא נמצא2014משרד מבקר המדינה העיר בספטמבר  כי   
באיכות הבעיה שנתגלתה  אודות  דאז  הפנים  לשר  שדווח 

טביעות האצבע בטרם החלה תקופת המבחן.

משרד מבקר המדינה הוסיף כי נוכח משמעות תקופת המבחן
והשלכותיה, מתחדד הצורך בהתנהלות בשקיפות מלאה למול

לדעת משרד מבקר המדינה,  וכי  היה עלמקבלי ההחלטות, 
, האחראית על מערך ההרכשה, ובכלל זה עלרשות האוכלוסין

טביעות האצבע,  הבעיהסורק  דאז על  הפנים  לשר  לדווח 
 ועל כך שנערכים ניסויים שמטרתם לבחון את השימושהאמורה

בסורק שנפרס בלשכות למול סורקים חלופיים.

כי2015משרד מבקר המדינה העיר לרשות האוכלוסין בינואר   
לא נמצא תיעוד לכך שרשות האוכלוסין דיווחה לשר הפנים
דאז אודות הבעיה שנתגלתה באיכות טביעות האצבע טרם

המבחן תקופת  בעקבותהחלה  לרשות  שניתנו  הנחיות  ועל   ,
דיווח זה. יצוין כי משרד מבקר המדינה פנה בנושא זה גם לשר
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 מסר2014הפנים שכיהן בעת תחילת תקופת המבחן. בדצמבר 
67שר הפנים דאז, כי לא זכור לו שנמסר לו דיווח בנושא.

הדיוק.20.4 נתוני  על  והשפעתם  האצבע  טביעות  סורקי  החלפת 
והפיילוט.

לפי דוח הביקורת להחלפת סורקי טביעות האצבע השפעה משמעותית על.20.4.1
:דיוק המערכת

הרשות [לניהול המאגר הביומטרי] ציינה כי אכן ניכרה השפעת
הרשות הביומטריות.  החלופות  בחינת  על  הישנים  הסורקים 
החלפת השפעת  של  יסודית  בחינה  עורכת  היא  כי  הוסיפה 
הסורקים מתחילת מועד פריסתם של הסורקים החדשים. בינואר

ממועד2015 כי  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  דיווחה   
מ- למעלה  התקבלו  החדש  הסורק  פריסת  50,000השלמת 

מ- למעלה  מתוכן  חכמות,  לתעודות  בקשות3,000בקשות   
בדיקות לעריכת  מספיקה  זו  כמות  הרשות,  לדברי  חידוש. 
מלאות, לרבות בנוגע לחלופות הביומטריות. עוד היא מסרה כי
להתפרסם שעתיד  הרשויות,  של  השלישי  שנתי  החצי  בדוח 

הסורק2015בפברואר  על  המבוססת  החלופות  בדיקת  תוצג   ,
).30החדש. (דוח ביקורת מיוחד, עמ' 

רק, איש 550,000-כלל המאגר הביומטרי נתונים של כ 2014נכון לסוף .20.4.2
מהרשומות 90%, כלומר. נדגמו בעזרת הסורקים החדשים 50,000

הביומטריות שנאספו לאורך תקופת המבחן לא מתאימות לצורך עריכת
.מבדקי הדיוק

הנתונים שהוצגו בשני הדוחות התקופתיים הראשונים אינם, סיכומו של דבר.20.4.3
נתונים אמינים על  פרק . מבוססים  מחזק את ממצאי  זה  לדוח 9ממצא 

של המערכת) DETוגרפי  ROCעקומות (המומחים בדבר היעדר נתוני דיוק 
ונותן הסבר חלקי מדוע המערכת הזמנית נבדקה על מאגר זעיר, הזמנית

כל עוד לא יוסר החיסיון, ברם. רשומות בלבד 16,200ולא משמעותי של 
מעל נתוני הדיוק של המאגר לא יהיה ניתן לבחון את טענות הרשות לניהול

.המאגר הביומטרי בדבר תקפות נתוני הדיוק של המערכת הזמנית

.26-27' עמ, דוח ביקורת מיוחד67
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פערים בבחינת החלופות למאגר והיקף המידע שיש לשמור בו.20.5

ממצאי דוח הביקורת המיוחד ודוח המומחים מדגישים את חוסר הנכונות של.20.5.1
בניגוד למטרת, הרשות לניהול המאגר הביומטרי לבחון את החלופות למאגר

המידע ולהיקף  למאגר  חלופות  ייבחנו  זו  שבתקופה  ולקביעה  הפיילוט 
:שיישמר בו

אימות זהות מבקשי: לחלופת התשאול מטרה כפולה: חלופת התשאול.20.5.1.1
ובזמן, התעודות החכמות כדי למנוע הנפקת תעודה חכמה למתחזים

למעלה משנה לאחר שהחל. בחינתו כחלופה למאגר: תקופת הפיילוט
ברמה) 2014ספטמבר (הפיילוט  לא הבטיח אימות  נמצא שהתשאול 

נמצא שעד, בנוסף. מספיקה שכן התבסס על רשימת שאלות מצומצמת
יוני  והשני המשיך, 2014חודש  הראשון  צלח את התשאול  מי שלא 

באותו מועד נמצא גם שרשות האוכלוסין. לענות לשאלות עד להצלחתו
קשיים משפטיים בשל  כחלופה  התשאול  אופן  את  סופית  גיבשה  לא 

ורק כחצי שנה לפני תום הפיילוט הוחלט כיצד לבדוקוטכנולוגיים 
ועוד. זאת במתכונתו, זאת  התשאול  תהליך  אודות  הממצאים  נוכח 

ניתן להסתמך עליו לצורך בחינתו כחלופה ממשית הנוכחית ספק אם 
.למאגר

ביומטריות.20.5.1.2 הסורק :  חלופות  בביצועי  הניכר  השיפור  שלאור  נמצא 
ספק אם ניתן להשתמש בבחינת החלופות, החדש לעומת הסורק הישן

עד להחלפה על מנת לקבל החלטה בדבר הביומטריות כפי שבוצעה 
במאגר לשמור  שיש  המידע  כן. היקף  המאגר, על  לניהול  הרשות 

הביומטרי דיווחה כי היא נערכת לביצוע בחינה מחודשת של החלופות
אך עד, הביומטריות על בסיס טביעות אצבע שהורכשו בסורק החדש

.היום לא הוחלפו הסורקים

למעלה משנה לאחר שהממונה על היישומים :  חלופת שיטת ההקבצים.20.5.1.3
ונוכח, הביומטריים החליט כי שיטת ההקבצים תבחן במהלך הפיילוט

גבי על  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  שהעלתה  ההסתייגויות 
הזמנית בדצמבר , המערכת  המאגר 2014רק  לניהול  הרשות  הציגה 

הביומטרי לממונה על היישומים הביומטריים לוח זמנים לפיו בכוונתה
הזמנית גבי המערכת  על  (לבדוק את שיטת ההקבצים  ביקורת.  דוח 
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שיטת ההקבצים נפסלה בדוח המסכם על יסוד, עם זאת). 9' עמ, מיוחד
.ולא על בסיס נתוני אמתנתונים סטטיסטים בלבד 

מבקר המדינה מחזק את טענות דוח. אופן מתן ציונים לחלופות השונות.20.5.2
לא ברור וללא, המומחים שמתן הציונים לחלופות השונות נעשה באופן כללי

נוכח"כי ) 48' עמ(המבקר ציין בדוח הביקורת המיוחד . פרמטרים מדידים
מרכזיות בחינת החלופות בתקופת המבחן וחשיבות השקיפות למול הוועדה

ראוי כי שתי הרשויות, בהיותה גורם המפקח על תקופת המבחן, המייעצת
."יציגו בפני הוועדה המייעצת את אופן חישוב הציונים עם גיבושו

מפקחת עמדה על/מבקר המדינה אף ציין בדוח המיוחד שהועדה המייעצת .20.5.3
על מניפולציות  למנוע  כדי  מראש  הציונים  מתן  אופן  לקבוע את  הצורך 

החשש שהרשות לניהול המאגר,  לעיל18כאמור בסעיף , ואכן. התוצאות
הביומטרי תתאים את הציונים לחלופה העדיפה עליה לא היה חשש

.שווא

הרשות לא אבטחה את המאגר.21
אולם לא כליקוי הדורש תיקון אלא, נושא אבטחת המידע אכן מופיע בדוח המבקר"

)ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי, גון קמני" (כהמלצה

התגלו 8פרק .21.1 החדירות  ובדיקות  הסיכונים  מסביר שבסקרי  המומחים  בדוח 
בתשובה לכך טענה. פערים שונים במערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי

הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי עמדה בהצלחה מלאה בכל סקרי הסיכונים
דוח הביקורת, ואולם. וכי אין בטענות דוח המומחים דבר, ומבדקי החדירות

כולל פרק בכותרת  כולל את". היבטי אבטחת מידע"המיוחד  לא  הפרק 
הביקורת  חסיון(ממצאי  עליהם  הוטלו  ממצאים) שכן  עלו  כי  ברור  אך 

מידע להיבטים של אבטחת  לניהול, הקשורים  לתשובת הרשות  בסתירה 
.המאגר הביומטרי

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי טען כי 68בדיון בוועדה המשותפת.21.2 אין" 

במסמך 2.2.6אך בפרק , בדוח המבקר" כל התייחסות לסוגיות אבטחת מידע
ההתייחסות שהעבירה הודתה הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי טענה זאת

אולם לא כליקוי, נושא אבטחת המידע אכן מופיע בדוח המבקר: "אינה מדויקת
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הנובעת מכך שהמבקר רואה במידע ביומטרי מידע, הדורש תיקון אלא כהמלצה
".אליו יש להתייחס בהתאם, רגיש ופרטי

נרמז בברור שלא כל מערכי, אף שדוח מבקר המדינה לא מפרט מהם הכשלים .21.3
התפעול והמערך הביומטרי עומדים בתקנים וברמת האבטחה של, הטכנולוגיה

ונוכח ההשלכות העלולות, כיוון שכך). הרשות הלאומית לאבטחת מידע(ם "רא
במאגר המידע  ושמירת  חכמות  תעודות  הנפקת  בעת  מידע  לדליפת  ,להיות 

ם כדי לקבל את עמדתה"המליץ משרד מבקר המדינה לשר הפנים לפנות לרא
טרם קבלת החלטה באשר לעתידו"בנושא אבטחת המידע ברשות הביומטרית 

אם לא היו ברי כי). 53' עמ" (של המאגר הביומטרי בסיום תקופת המבחן
מבקר המדינה לא, בעיות בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו

.היה נדרש להמלצה זאת

למבקר.21.4 הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  תשובת  בדוח, גם  שמופיעה  כפי 
מלמדת כי דוח הביקורת העלה פערים הדורשים) 53' עמ(הביקורת המיוחד 

:טיפול

מנובמבר  המאגר2014בתשובתה  לניהול  הרשות  מסרה   
להשקיע ותמשיך  רבים  מאמצים  משקיעה  היא  כי  הביומטרי 
מאמצים אלו לכל אורך תקופת המבחן ולאחריה על מנת לוודא
שהמערכות עומדות בתקני אבטחת המידע. לצורך כך, ייבחנו
וישולבו טכנולוגיות מתאימות, יבוצעו סקרי סיכונים ומבדקי
ונוהלי עבודה ויעודכנו תהליכים  ויתוקפו  חדירות תקופתיים, 
בהיבטי אבטחת מידע. לאור חשיבות הנושא, האבטחה הפיזית
ואבטחת המידע מקבלות ויקבלו תשומת לב ומשאבים מלאים

כנדרש.

המיוחד.21.5 הביקורת  דוח  פרסום  טרם  המאגר, אף  לניהול  הרשות  התייחסה 
כי כלל הנושאים העיקריים וציינה  הביומטרי לפעולות הביקורת של המבקר 

בשנת  הבחינה  במסגרת  "2014שנבדקו  הרשות  ידי  על  מלא  באופן  .טופלו 
היישומים, בפרט על  שהממונה  המבקר  ביקש  בהם  הרלוונטיים  בנושאים 

להחלטה בהם  יגיעו  המייעצת  הוועדה  וכן  ההחלטות, הביומטריים  התקבלו 
והובהר על ידי הוועדה המייעצת והממונה על היישומים הביומטריים כי נחה

מענה מפורט לדוח הועבר. דעתם בנושאים העיקריים הרלוונטיים שהועלו בדוח
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הרשות ידי  על  (למבקר  מסכם."  המאגר). 6.1.8פרק , דוח  לניהול  הרשות 
.אך לא כך הדבר, של הגורמים המפקחים" נחה דעתם"הביומטרי טוענת כי 

אך טענת הרשות, הגורמים המפקחים השונים אמנם יודעו בדבר ממצאי המבקר.21.6
כי הם סבורים שהיא טיפלה בהצלחה ובאופן מלא בכל ממצאי הביקורת רחוקה

מהותיים ליקויים"מבקר המדינה עצמו בור שדוח הביקורת העלה . מהמציאות

ציבורית משמעות בעלי ליקויים, הביומטרי המאגר לפעילות הנוגע בכל

באופן חריג ביותר טרח להבהיר את עמדתו", רבה ורגישות לכת מרחיקת
הליקויים לאור  כי  ביקש  הפנים  ולשר  הממשלה  לראש  ובמכתב  בפומבי 

ולאור המשמעות הציבורית הרגישה ומרחיקת, המהותיים שמעלה דוח הביקורת
הדברים של  לתיקון, הלכת  שנעשו  הפעולות  את  בהקדם  לידיעתו  יביאו 

המבקר לא היה מוציא. לפני שיתחיל הליך החקיקההליקויים שהועלו בדוח 
וכי אין,  הליקויים תוקנו כנדרשכלכי " נחה דעתו"הודעה כה חריגה לו אכן 

בתגובה טענה הרשות לניהול המאגר. לממצאים נגיעה לשאלת נחיצות המאגר
מלא באופן  ותוקנו  טופלו  אליהם  התייחס  שהמבקר  שהליקויים  הביומטרי 

הפיילוט הראוי. במהלך  הכבוד  מקצת, בכל  מצנן  המבקר  בדוח  האמור 
.מהתלהבות זו

תקני האבטחה.22
לצו קובע שאין להתחיל בפיילוט בטרם יוודאו רשות האוכלוסין) א(א10סעיף .22.1

התפעול, וההגירה והרשות לניהול המאגר הביומטרי כי כלל מערכי הטכנולוגיה
עוד. ם"והמערך הביומטרי עומדים בתקני האבטחה המחמירים לפי הנחיות רא

לא תפחת מההגדרות שנקבעו בתחילת סיווג המערכות  נקבע שרמת הגדרת 
.הפיילוט ועד תומו

רמת האפיון ורמת הבדיקות: תקן אבטחה מודרני מכתיב התייחסות בשתי רמות.22.2
התקן מכתיב אפיון של, ברמה הראשונה. הנדרשות כדי לוודא עמידה באפיון
חומרה תקן  כגון  המערכת  פיזית, תצורת  בקרה, אבטחה  הפרדת, מנגנוני 

הכוללות בין, ברמה השנייה התקן מכתיב בדיקות הכרחיות. מערכות וכדומה
חדירות מבדקי  וביצוע  סיכונים  סקרי  ביצוע  מתגלים, בנוסף. השאר  כאשר 

הנגזרים"), פערים("ליקויי אבטחה  זמנים  בלוחות  תיקונם  דורש את  התקן 
.מחומרתם

האפיון, ברמה הראשונה. ניתן להקביל את תקן האבטחה לאפיון מערך שמירה.22.3
,א"תקני כ, טווחי ביטחון, תקן בנייה של הגדר": על הנייר"מגדיר את התצורה 
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י גורם מקצועי"האפיון דורש בחינה ע, ברמה השנייה. סדרי שמירה וכדומה
סיכונים(חיצוני  פתע ), סקר  ביקורות  עריכת  חדירות(וכן  ,בנוסף). מבדקי 

.היא תטופל מיידית, האפיון דורש כי אם מתגלה פרצה בגדר

מתחלקות) תורה ומתודולוגיה רוחבית(ר "ם ונהלי תמ"דרישות האבטחה של רא.22.4
ם"כדי שהמערך הביומטרי יעמוד בדרישות צריכה רא. גם הן לאפיון ולבדיקות

כפול אישור  התצורה , ראשית: לספק  כי  המערכת) המתוכננת(אישור  של 
אישור כי המערך עצמו נבדק, שנית. מסוגלת לספק את רמת האבטחה הנדרשת

חדירות במבדקי  שעמד  ולאחר  סיכונים  סקר  עריכת  לאחר  בטוח  ונמצא 
.מקצועיים

תחילתלפניסקרי הסיכונים ומבדקי החדירות אמורים היו להתבצע במלואם  .22.5  
במועד הושלמו  לא  אך  רמו. הפיילוט  במכתב  הודגשה  זאת  מיום"עובדה  ט 

30.06.2013") מענה לבקשה לקיום חובת ההיוועצות בהתאם לתקנות מרשם 
:למערכת הביומטרית עצמהבהתייחס "), האוכלוסין

נמסר לנו […] כי רא"ם יבצעו ביקורת לבחינת
תשתיות חומרה, תוכנה ותשתיות תקשורת אשר תחל

, וכן יבוצעו תרגיל תקיפה על המערכת;9/7/2013ב-
... אך נאסר על הרשות להעביר לעיוננו את ממצאי

הבדיקות שנערכו.

ע/ מצורף ומסומן 30.06.2013מכתב רמו"ט על קיום חובת ההוועצות מיום 
18

הודתה הרשות לניהול המאגר הביומטרי בדוח, בחלוף חצי שנה, על אף האמור.22.6
(2013התקופתי למחצית השנייה של שנת  (4.12סעיף   סקרי סיכונים ומבדקי 

:ורק, שטרם בוצעו סקרי סיכונים)), חדירות

האוכלוסין רשות  עומדת  הצו  ללשון  "בהתאם 
בהנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, התקבלו
והניסוי המבחן  בתקופת  להתחיל  האישורים  מלוא 
בהתאם כן,  כמו  הקיימים.  הנהלים  פי  על  מבוצע 

והפרוטוקול,  הצו  נשלמותללשון  אלו  בימים 
ההכנות ברשות האוכלוסין לביצוע סקר סיכונים

ומבדקי חדירה בלתי תלויים.
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 ביצוע סקרדורשתם "רא. האמור בתחילת הפסקה אינו מתיישב עם סופה.22.7
סיכונים ומבדקי חדירות כתנאי למתן אישור שהמערך נבחן ונמצא עומד

לביצוע סקר סיכוניםההכנותלא די בהשלמת . ברמת האבטחה הנדרשת  
נדרש  אלא  חדירות  בפועלומבדקי  האבטחהביצועם  ליקויי  ותיקון   

.המתגלים

לפני תחילתהרשות לניהול המאגר הביומטרי הפרה את חובתה החוקית לוודא .22.8
ההנפקה הפיילוט תחילת  האבטחהולפני  בתקני  עומדים  המערכים  שכלל   

בהצלחה. המחמירים עמד  לא  הביומטרי  המערך  ההנפקה  תחילת  לאחר  גם 
החדירות ובמבדקי  הסיכונים  מדובר . בסקרי  בלוחות-באי" רק"לא  עמידה 

לא ברור כיצד טיפלה הרשות לניהול. זמנים אלא בסכנה ביטחונית מתמשכת
וכמה חודשים היה המאגר הביומטרי, המאגר הביומטרי בליקויים שהתגלו

חדיר לארגונים זרים ולא ברור האם נכון למועד כתיבת שורות אלה המערך
עריכת המבדקים החוזרים והמבדקים החוזרים הנוספים .הביומטרי מאובטח

בפרק  התגלו 8.10המוזכרת  המוקדמים  במבדקים  כי  רומזת  המסכם  בדוח 
.כשלים מהותיים שעצם קיומם הוסתר מהציבור

לניהול.22.9 הרשות  מתגובת  אך  חיסיון  הוטל  המיוחד  הביקורת  דוח  ממצאי  על 
המאגר הביומטרי למבקר המדינה עולה ספק אם אכן עברה בהצלחה מלאה את

הסיכונים סקרי  ואת  החדירות  המאגר. מבדקי  לניהול  מהרשות  להבדיל 
במהלך, הביומטרי התגלו  שונים  שליקויים  מודה  וההגירה  האוכלוסין  רשות 

:הביקורות ומציינת כי גיבשה תוכנית להפחתת חומרתם

כמתחייב בצו ובפרוטוקול[…] – ביצוע מבדקי אבטחה וסקר סיכונים "
קיימה רשות האוכלוסין קיימה במהלך תקופה זו שני מבדקי, תקופת המבחן

שעיסוקו, אבטחה וביצעה בנוסף סקר סיכונים על ידי גוף חיצוני לרשות
אבטחה ומבדקי  מידע  באבטחת  […] המרכזי  מבדקי.  ממצאי  בעקבות 

נכתבה תוכנית להפחתת סיכונים אותה, האבטחה וסקר הסיכונים שבוצעו
פרק, דוח מסכם רשות האוכלוסין וההגירה.” (הרשות מיישמת בימים אלו

).3סעיף  9.10.1

עמדות.22.10 מציגים  ההתייחסות  ומסמך  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  ראש 
עובדתית פשוטה בשאלה  בחלק, סותרות  מופיע  המידע  אבטחת  נושא  האם 

לא נדרש"בעוד שראש הרשות אמר כי המבקר . המסווג של דוח מבקר המדינה
פרק(מציין מסמך ההתייחסות ", לסוגיית אבטחת המידע במאגר ולא נגע בה

".כהמלצה"שאבטחת המידע מופיעה בדוח ) 2.2.6
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: בהמשך אותו פרק צוין בנוגע לסקרי הסיכונים ומבדקי החדירות.22.11

עוד לפני תחילת תקופת המבחן בוצעו ברשות לניהול
ביקורות אבטחה,  סקרי  מגוון  הביומטרי  המאגר 
ידי גורמי הביטחון האמונים על וסקרי סיכונים על 
הנושא וכן על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים שעברו
סיווג ביטחוני לרמה הנדרשת. כל הסקרים והמבדקים
כל גבוהים.  ובציונים  מרובה  בהצלחה  הסתיימו 

ממצאי הסקרים, ככל שהיו כאלה, נבדקו וטופלו.

גורמי2014בדצמבר .22.12 ידי  על  סיכונים  וסקר  נוספים  חדירה  מבדקי  בוצעו   
הביטחון הרלוונטיים, אותם עברה הרשות בהצלחה רבה. כך מעידים מנהלי
החטיבה לסיכול איומי הסייבר, לא רק אנשי הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

).6.2.2(מסמך התייחסויות, פרק 

שהיולמה הכוונה "כל ממצאי הסקרים, ככל שהיו כאלה, נבדקו וטופלו"? או .22.13
ממצאים. אם נתעלם מההתחכמות המילולית, התשובהשלא היוממצאים או   

היא שאכן היו ממצאים ורמת חומרתם לא ידועה. לדברי הרשות לניהול המאגר
וכיום המערכת הזמן  לאורך  נציג רא"ם, הממצאים טופלו  ולדברי  הביומטרי 
הדברים והצגת  הכפולה  הלשון  שנוכח  עקא,  דא  הנדרשים.  בתקנים  עומדת 
החלקית בה נקטו לאורך השנים, ספק אם ניתן לקבל את דבריהם גם בעניין זה

אולם גם אם מקבלים את הצהרות הרשות כלשונן,בבחינת כזה ראה וקדש. 
ואף אם כיום המערכת הביומטרית עומדת בדרישות האבטחה, הדבר אינו

, לא למועדתחילת ההנפקהא(א) לצו אשר מתייחס למועד 10נוגע לסעיף 
סיום תקופת המבחן השנייה.

אי-מינויו של ממונה אבטחת מידע ברשות הביומטריות.23
לא כיהן ברשות לניהול המאגר הביומטרי ממונה, 2014מפברואר ועד ספטמבר .23.1

לדוח 2.4ממצא זה הדאיג את הועדה המשותפת כעולה מסעיף . אבטחת מידע
.המעקב

ניתן לשער כי ישנו. נסיבות התפטרותו של ממונה אבטחת המידע לוטות בערפל.23.2
בייחוד לאור; קשר בין ההתפטרות לליקויי אבטחת המידע והסיכונים שהתגלו

.הזמן הרב בו לא הצליחה הרשות לגייס מחליף

לחוק הגנת) 2)(א(ב17מינוי ממונה אבטחת מידע הוא חובה חקוקה לפי סעיף .23.3
סעיף , 1981-א"התשמ, הפרטיות בגופים) א(2לפי  הביטחון  להסדרת  לחוק 
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הפרטיות , 1998-ח"התשנ, ציבוריים הגנת  תקנות  מידע(לפי  החזקת  תנאי 
לפי החוק, 1986-ו"התשמ), ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים

.ולפי כל נהלי האבטחה הממשלתיים וכל תקני האבטחה הרלוונטיים, הביומטרי

רמו 14.06.2014ביום .23.4 אל  דיגיטליות  לזכויות  התנועה  בדרישה, ט"פנתה 
לפי סעיף  הגנת הפרטיות 10שתשתמש בסמכותה  כי הרשות, לחוק  ותקבע 

לניהול המאגר הביומטרי הפרה את חוק הגנת הפרטיות לעניין מינוי ממונה
.אבטחת מידע

שמני,04.05.2014“ביום  יוגב  ממר  מכתב  מרשתי  קיבלה   ,
למאי נכון  כי  עולה  ממנו  וההגירה,  האוכלוסין  רשות  מנמ"ר 

, טרם מונה לרשות הביומטרית ממונה אבטחת מידע.2014

, לא מונה ממונה2014לאחרונה, נודע למרשתי כי נכון ליוני 
אבטחת מידע ברשות הביומטרית וזו עדיין מחפשת אדם אשר

יאייש את התפקיד”.

19ע/ מצורף ומסומן 14.06.2014העתק פניית התנועה לזכויות דיגיטליות מיום 

בפרק .23.5 טוענת  הביומטרי  המאגר  לניהול  ההתיחסויות 6.2.3הרשות  למסמך 
הייתה מידע  אבטחת  על  ממונה  ללא  שנה  מחצי  למעלה  במשרד  שפעולתה 

ואולם לרוב ממונה עוזב את. מקובלת ותקינה בשל תהליכי הגיוס המורכבים
. שממונה לו מחליף ולאחר חפיפה מתאימהלאחרתפקידו רק 

נוהל התחום על ידי, בנוסף טענה כי בתקופה בה לא פעל ממונה אבטחת מידע.23.6
הרשות לפעול, ראש  שהמשיך  המידע  אבטחת  וצוות  הפרטיות  על  הממונה 

זה. כשגרה לסעיף , בהקשר  בהתאם  כי  לציין  להסדרת) 1)(ג(2חיוני  לחוק 
ציבוריים בגופים  לכהן, 1998-ח"התשנ, הביטחון  יכול  אינו  הרשות  ראש 

הסיבה לכך היא. כ"בתפקיד ממונה אבטחת מידע אלא אם קיבל אישור מהשב
כמי שמעלה כשלים, שממונה אבטחת מידע צריך להיות עצמאי כך שתפקודו

לעומת מנהל(לא יוגבל משיקולים מערכתיים או כפיפות מנהלית , ומציג בעיות
).רשות שנדרש לאזן מכלול שיקולים מערכתיים

ניהול הרשות לניהול המאגר הביומטרי על ידי ממלא מקום.24
זמני

חוק" (עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה שלא ימלאו תפקיד מלבד תפקידם ברשות“
)המאגר הביומטרי
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לחוק על השר למלא ראש לרשות לניהול המאגר) ב(11על פי סעיף , כאמור.24.1
מונה 09.06.2011בתאריך . הביומטרי אשר יכהן בתפקיד זה ובתפקיד זה בלבד

בעברו מנהל אבטחת המידע של חברת כרטיסי האשראי, לתפקיד מר גון קמני
קארד" ליום ". לאומי  עד  בתפקידו  כיהן  קמני  ובחלקים 06.09.2016מר 

.מהתקופה כיהן במקביל כממונה על אבטחת המידע במאגר

,הודיע במפתיע מר קמני כי יחדל מלכהן בתפקידו בקרוב 06.09.2016ביום .24.2
הרשות מתנהלת ללא ראש רשות כדין, ובפועל עד היום, מאז. וסיים את כהונתו

מר אבי, אלא תחת ממלא מקום זמני אשר אינו עובד בתפקיד זה במשרה מלאה
.חליבה

סעיף .24.3 הוראות  גם  הרשות, 29כמובן  ראש  על  עונשיות  סנקציות  המטילות 
.לא חלות על ממלא המקום הזמני, במקרים של אירועי אבטחת מידע

אשר מעיד על כך שהרשות אינה מתנהלת, בכך יש כשל נוסף בהתנהלות הרשות.24.4
.בצורה תקינה

היעדר רישום המאגר אצל רשם מאגרי המידע.25
)פנקס מאגרי המידע” (2015מאי  7: תאריך רישום המאגר“

.כשלים דומים התגלו בעניין רישום המאגר הביומטרי אצל רשם מאגרי המידע.25.1
.לחוק הגנת הפרטיות בעל מאגר מידע חייב ברישומו 8בהתאם לסעיף 

.2013יולי  1המאגר הביומטרי החל לפעול ולאגור מידע על אזרחי ישראל ביום .25.2

לרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים בבקשה 2015פלוני פנה בתחילת שנת .25.3
לניהול המאגר ידי הרשות  על  בפרטי הרישום של המאגרים שנרשמו  לעיין 

,לאחר מספר תזכורות קיבל את פרטי הרישום של המאגר הביומטרי. הביומטרי
פנייתולאחרמספר חודשים , 07.05.2015מהם למד שהמאגר נרשם רק ביום   

הרשות לניהול המאגר הביומטרי הפרה שנים את חוק, במלים אחרות. המקורית
והרישום בפועל בוצע ככל הנראה, הגנת הפרטיות לעניין רישום מאגרי מידע

.רק בעקבות פנייה של מאן דהוא

התנועה לזכויות דיגיטליות פנתה בתלונה לשר הפנים וליועץ המשפטי לממשלה.25.4
רישום המאגר במועד ופרטי רישום שגויים שנמסרו לרשם מאגרי-בנוגע לאי

:המידע
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המידע, מאגר  את  רשמה  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות 
וצילומי ישראל  מדינת  אזרחי  אצבעות  טביעות  את  המכיל 

במאי 7הפנים אך ביום  , כשנתיים לאחר תחילת הניסוי2015 
פנייתו לאחר  רק  בוצע  זה  רישום  בפועל.  המאגר  והקמת 

הראשונה של [פלוני].

…

בסעיף  שבהתחשב  הרי  לכך,  הגנת23מעבר  לחוק  ד(ג) 
שירות הצבאית  המשטרה  ישראל,  שמשטרת  הרי  הפרטיות, 
הבטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ומשרד
בהתחשב מהמאגר  מידע  לקבל  זכאיות  כולן  אשר  הפנים, 
זיהוי ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  חוק  בהוראות 

, כולם2009ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-
יחדיו היו צריכים להיות רשומים בפרטי הרישום של המאגר

המצויים בידי רשם מאגרי המידע.

גם כאן, הפרה שוב הרשות לניהול המאגר הביומטרי את הוראות
) לחוק הגנת הפרטיות, כאשר מסרה פרטים לא2(א)(31סעיף 

וסעיף  מידע,  מאגר  לרישום  בבקשה  כאשר8(א)(31נכונים   (
ה.23ב עד 23מסרה מידע בניגוד לסעיפים 

ע/פניית התנועה לזכויות דיגיטליות (בהשחרת פרטי פלוני) מצורפת ומסומנת 
20

ניתן לראות כי ה"מחזיקים" במאגר, כהגדרתו, לא רשומים בפנקס; כי המאגר.25.5
רשום על שם משרד הפנים ולא על שם הרשות לניהול המאגר הביומטרי (שהיא רשות
נפרדת) וכי לא מפורט מיהו מנהל אבטחת המידע במאגר. כיצד קיבל המאגר את כל
האישורים, לרבות האישור להחל בפעילות, בטרם נרשם בפנקס מאגרי המידע? למדינה

הפתרונים.
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הטיעון המשפטי.26

פתח דבר.27

נוכח ניגוד האינטרסים; נוכח ההיסטוריה החקיקתית של החוק נשוא עתירה זו.27.1
נוכח אי קיום הוראות החוק; המובנה בפעילות הרשות לניהול המאגר הביומטרי

נוכח; נוכח הנחת המבוקש בפיילוט; בדבר הפיקוח והבחינה בתקופת הפיילוט
;הפער בין מטרתו המוצהרת של החוק לאופנים בו מבקשים לעשות בו שימוש

והסתירות פערי המידע  ונוכח  כמתחייב  פרסום מסקנות שר הפנים  אי  נוכח 
הכל הביומטרי  המאגר  לניהול  והרשות  וההגירה  האוכלוסין  רשות  בדיווחי 

בעתירה העובדתי  בחלק  נשללה, כמפורט  מינהל  תקינות  חזקת  כי  ,ברי 
.והמשיבים מחוייבים בהנחת תשתית עובדתית מלאה שתרים את נטל השכנוע

ויש לחייבם, מאותו טעם אין להחיל על המשיבים בענייננו את חזקת החוקתית.27.2
:ראו( .להניח תשתית עובדתית שיש בכוחה להצדיק את הפגיעה בזכויות היסוד

ברק במשפט, אהרן  ההוכחה). 545ְ-ו, 541), א"תשע, נבו( מידתיות  נטל 
שמוטל על המשיבים בענייננו כבד במיוחד היות והיוזמה להקים מאגר ביומטרי

עובדתית על תשתית  ולא  ועל השערות  הנחות  על  ברובה  לא, נשענה  ודאי 
.תשתית עובדתית מהימנה

.מכאן נפנה לבחינת החוק והמאגר הביומטרי בראיה חוקתית.27.3

שלבי הבחינה החוקתית.28
,ראו(הבחינה החוקתית במשפט הישראלי מתחלקת לשלושה שלבים מרכזיים .28.1

ד"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע, למשל
)4(ד נא"פ, שר האוצר' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נץ "בג; 221) 4(מט

367) המועצה האזורית 1661/05ץ "בג"); פרשת מנהלי ההשקעות: "להלן 
התנועה 6427/02ץ "ובג) 2005, (481) 2(ד "פ, כנסת ישראל' חוף עזה נ

נ בישראל  השלטון  (הכנסת' לאיכות  בנבו,  (11.5.2006, פורסם  :להלן) 
").פרשת חוק טל"

בשלב הראשון מוטל על הטוען לאי חוקתיות החוק להראות כי החוק פוגע בזכות.28.2
היסוד וכפי שיציגו. מוגנת המעוגנת בחוקי  לעיל  כעולה מהפירוט העובדתי 

וכן באנונימיות, המאגר והחוק פוגעים בזכות המוגנת לפרטיות, העותרים להלן
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פגיעה בכבוד האדם כדי  והן, ובחירות העולים  תוצאתי  כעניין  הן  זאת  וכל 
.כפגיעה עצמאית

המוגנת .28.3 בזכות  הפגיעה  את  יראו  שהעותרים  השכנוע, לאחר  נטל  יעבור 
כבוד: למשיבים להראות כי הפגיעה עומדת במבחני פסקת ההגבלה בחוק יסוד

כרך שלישי –פרשנות חוקתית, פרשנות במשפט, אהרן ברק. (האדם וחירותו
ככל שהמשיב לא עומד). 578' בעמ, בנק המזרחיוכן , 478-479' בעמ), 1994(

ימשיך בית, ולשיטת העותרים בנסיבות העניין הוא אינו יכול לעמוד, בנטל זה
.המשפט הנכבד לשלב השלישי ויקבע את הסעד המתאים לאור אי החוקתיות

וחירותו.29 האדם  בכבוד  לפרטיות,  בזכות  פוגע  המאגר 
ובדמוקרטיה

הוא “ הביומטרי  ערכי'המידע  ניתן ' חד  מכך' להחלפה'במובן שאינו  בעליו  ידי  על 
ולכן, שהמאגר מכיל את המידע הביומטרי הגולמי ולא רק את התבניות הביומטריות

)דברי הסבר, הצעת החוק" (חשיפתו עלולה לגרום לתושב נזק בלתי הפיך

היא. כבוד האדם וחירותו: הזכות לפרטיות היא זכות יסוד המוגנת בחוק יסוד.29.1
הגדול     הרבני     הדין     בית 'נ   פלונית 650/04צ "בג" (מהחשובות שבזכויות האדם"
מעצבת"הפרטיות . ומהווה תנאי הכרחי לאוטונומיה אישית ולכבוד)) 2006(

,בין היחיד לבין תאגידים גדולים, את יחסי הכוחות בין האזרח לבין השלטון
היא מהווה תנאי מקדמי להתפתחותה של חברה חופשית. ובין אדם לבין חברו

לא. חופש דת או חירות תנועה, ללא פרטיות אין חופש ביטוי: ודמוקרטית
של, בכדי בזכותם  בפגיעה  להתמקד  רבים  טוטליטריים  שלטונות  נוהגים 

אדם ללא פרטיות מאבד את, במלים פשוטות). 5, טנא" (אזרחיהם לפרטיות
בירנהק: ראו(חירותו  "מיכאל  והסכמה,  הזכות: שליטה  של  העיוני  הבסיס 
)).2007 (9, יא     וממשל     משפט", לפרטיות

באפשרות שהמאגר.29.2 התמקד  המאגר  בסוגית  ובציבור  בכנסת  הסוער  הוויכוח 
קשה להתכחש, אכן. פליליים ואחרים, טרוריסטיים: ייפול בידי גורמים זרים

הפיך  הבלתי  הנזק  ל(לחומרת  ההסבר  בדברי  שייגרם), החוק     הצעתכאמור 
בהמשך נתייחס להיבט זה אך ראשית נתייחס לפגיעות. כתוצאה מפריצת המאגר

.חמורות לא פחות בפרטיות ובזכויות יסוד נוספות

הם .29.3 ביומטריים  מן המעלה הראשונה "ענייניו הפרטיים של אדם"נתונים 
לצנעת הפרט ובמידת הפלישה  רגיש"הם . ברגישותם  אוצרים בחובם מידע 
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ובכוחם לקשור את האדם למקומות בהם נכח, בדבר זהותו של האדם ומאפייניו
( מדינת ישראל  '   איתן פרחי נ 4988/08פ "ע." (או למעשים בהם נטל חלק

לוי' כב) 2011 זיהוי, משכך). 17בפסקה , השופט  אמצעי  של  נטילה  כל 
האדם בזכות  בפגיעה  כרוכה  לאוטונומיהביומטריים  ובזכותו  לפרטיות   

פרשנות, אהרן ברק." (כפייה לתת טביעות אצבע פוגעת בכבוד האדם. "גופנית
).433), ד"תשנ( חוקתית     פרשנות  -      במשפט

,ומסירתה לאחר פוגעת, אישי של אדם-טביעת אצבע היא מידע פרטי“.29.4
המסירה בעצם  המוסר, כבר  של  ובאוטונומיה  נוספת. בפרטיות  פגיעה 

ונפרדת בפרטיות ובאוטונומיה נגרמת כתוצאה מהסיכון הכבד לשימוש לרעה
-7541עסק " (בטביעת האצבע או לשימוש בה שלא למטרה שלשמה נמסרה

קלנסווה 04-14 עיריית  נ’  החדשה  העובדים  ביום, הסתדרות  ניתן 
15.03.2017.(

.על פי בית הדין, כבר בעצם המסירה נפגעת הפרטיות.29.5

מצטמצמת זהותו של, ככל שגדל היקף השימוש בביומטריה למטרות זיהוי".29.6
ביומטריים נתונים  של  לאוסף  נמדדות; אדם  שמידותיו  כחפץ  נתפס  ,גופו 

לו… נהירות  תמיד  שאינן  למטרות  השלטון  רשויות  את  ומשמשות  נאגרות 
,מהווה כשלעצמה פגיעה בפרטיות … אכן, כאובייקט, תפיסתו של הגוף כחפץ

הזהיר הפילוסוף הגרמני הדגול עמנואל קאנט מפני הפיכתו 18-כבר במאה ה
'ע, טנא" (של אדם לאובייקט ושימוש בו כאמצעי להבדיל מתכלית בפני עצמו

5.(

עמדת המשיבים.29.7 גם  "זו  מהגוף:  חלק  כל  בחוק" נטילת טביעה של  מוגדרת 
שהן זכויות מוגנות, פגיעה בפרטיותו של אדם ובצנעת הפרט שלו"וכ" חיפוש"כ

סמכויות  (  חוק סדר הדין הפלילי ל 1סעיף " (כבוד האדם וחירותו: בחוק יסוד
זיהוי  -   אכיפה  אמצעי  ונטילת  בגוף  ההסבר; 1996  -  ו  "  תשנ  ),   חיפוש  ודברי 

הפלילי  הדין  סדר  חוק  החשוד(להצעת  בגוף  חיפוש   – אכיפה  )סמכויות 
).211, 210, 2.1.1995 2344  '   מס     ה  "  תשנ     ח  "  ה) (1995-ה"התשנ

לחוק מיוחד שיתיר ניהול מאגר של אמצעיזו הסיבה בעטיה נזקקה המדינה .29.8
חוק שיאזן בין אינטרסים ציבוריים. לצרכים משטרתייםזיהוי ונתוני זיהוי 

דברי" [(הרצון למנוע פגיעה בפרטיותו של אדם במידה העולה הנדרש"לבין 
)סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד(ההסבר להצעת חוק סדר הדין הפלילי 

'  ד מס  "  ח הממשלה תשס  "  ה) (2004-ד"התשס), נטילת אמצעי זיהוי) (תיקון(
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תמונות ); 547, 536 115 של  מאגר  (ביומטריות"ולגבי  מרשם  ח  "  הצ: ראו"   
מס  (  האוכלוסין  (2006  -  ז  "  התשס  ) 10  '   תיקון  מס"הצ).  ממשלה  276' ח 
)].217עמוד  25.12.2006

כפי שהכרנו עד כהכסופה של הפרטיותהביומטריה עשויה להתברר .29.9 מצד: " 
יחס שיחייב, אליו  של השלטון מהאזרח הפרטי ומיכון של היחסהתרחקותאחד 

צמצום, ומן הצד האחר. מעתה תיווך של המערכות הביומטריות האוטומטיות
המרחק בין בעל השררה ובין גופו הפרטי של האזרח לכדי לא יותר מלחיצת

:להלן" (הביומטרי     והחוק     ישראל     מדינת"וק 'ניצן ליבוביץ ואבנר פינצ." (כפתור
)).2009(אתר המכון לדמוקרטיה "), וק  '  ופינצ     ליבוביץ"

ריכוז ושליטה של המדינה במידע הביומטרי של כל תושביה משכלל ומעצים את.29.10
,1965-ה"התשכ, חוק מרשם האוכלוסין. מנגנון השליטה של מרשם האוכלוסין

פוגעים בזכות, וחיובו של כל תושב להחזיק תעודת זהות ולהזדהות באמצעותה
המוצא. לפרטיות נקודת  לזכור את  יש  אך  מידתית  בפגיעה  :ייתכן שמדובר 

.החיוב להחזיק תעודה מזהה ולהזדהות מהווה פגיעה בזכות יסוד

כל חבר בחברה האזרחית חודרים.29.11 על  זיהוי  והטבעת מספר  מפקד אוכלוסין 
מהגרעין"שהיא חלק , ובנוסף פוגעים בזכות לאנונימיות, למרחב הפרטי שלו

Ruth Gavizon "Privacy and the Limits of(של הזכות לפרטיות " הקשה
Law",  89  YALE L.J. 421 (1980) .( מקנה לאדם שליטה"הזכות לאנונימיות

מור     רמי 4447/07א "רע" (לצנעת חייו' נעיצת מבט'על מידע אודותיו ומונעת 
ריבלין' כב) 2010( מ  "  בע  .   סי  .  טי  .  אי     ברק  '   נ חוקי). 13פסקה , השופט  חיוב 

ובכך  האדם  של  במידע  בפרטיות  פוגע  מידע  את"למסור  בפועל  מפקיעים 
).243, בירנהק( ."שליטתו של האדם במידע על אודותיו

והיקף השימוש, כבר היום משמש המידע הביומטרי כמפתח למידע אישי רב.29.12
קביעת בית המשפט העליון כי, מקל וחומר, חלה עליו. צפוי להתרחב בעתיד

מספר הזהות אינו רצף ספרות חסר משמעות אלא נתון שניתן ללמוד ממנו מידע
הזהות"ופרטים  מספר  לבין  האדם  בין  זהות  נוצרת  כי  עד  תחומים  במגוון 

לא כל שכן הצלבתו עם מקור, שליטה של אחר במידע מעין זה. שמאחוריו
צ"בג (."פוגעים בפרטיות, מידע נוסף… וקבלת החלטות בהסתמך על מידע זה

פוגלמן' כב) 2010( המיסים     רשות' נ מנאע     עדאל     ר  "  ד 6824/07 ,השופט 
).37בפסקה 
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המידע.29.13 פרטי  רגישות  של  בהיבט  רק  לא  לבחון  יש  בפרטיות  הפגיעה  את 
 פרטי המידע ומאגרי המידעבשילובאלא , שהמדינה מאלצת את אזרחיה למסור

מאגרי מידע הם משאב של כוח ושליטה ולכן השאלה איננה רק אם. שבידה
המדינה תצליח לשמור על משאב זה מפני גורמים חיצוניים אלא גם השאלה

בעידן המידע בו אנו חיים חיוני. מי ישמור על השומרים, החשובה לא פחות
שתרכז בידיה מידע רב, מפני כוחה העודף של המדינה"להגן על הפרטיות 

משרד  '   נ     האזרח     לזכויות     האגודה 8070/98צ "בג" (לגבי אזרחים ותושבים…
)).2004 (856, 842) 4(ח "ד נ"פ, הפנים

המהפכה הדיגיטלית מאפשרת לצבור בקלות מידע אישי עצום ולתכנן, ואכן.29.14
אותו ַעְעבַדו  ְי ש טכנולוגיות  מוסיפים. מערכות  והצלבתם  מידע  מאגרי  ִעאחזור 

ומעמיקים את הפלישה לפרטיותם של מושאי, למידע קיים משמעויות נוספות
גם מידע טריוויאלי יכול להצטרף ולהרכיב את דמותנו… השאלה אינה. "המידע

יצורף הפריט הבודד לפריטים אחרים אלא אם ייעשה הצירוףתוך כמה זמן   "
:Daniel J. Solove, "Access and Aggregation: ראו גם; 223' עמ, בירנהק(

Public Records, Privacy, and the Constitution"  86 MINN. L. R. 1137,
1180 (2002)( http://ssrn.com/abstract=283924)

מאפשר לה להפלות קבוצות, זיהוי מגדיל את כוחה של המדינה על חשבון הפרט.29.15
בהקשר זה מזכיר. לרעה ובמקרים הקשים אפילו לייחדן לטיפול אכזרי ואלים

י"ד המידע של  במאגרי  הנאצית  גרמניה  השימוש שעשתה  טנא את  .מ.ב.ר 
ש"ה 10' עמ, טנא(לצורך זיהוי ואיסוף היהודים במדינות אירופה הכבושות 

לעיל), 37 גרמניה, וכפי שצוין  וכוח הביא את  ריכוז סמכויות  החשש מפני 
.לנקוט במדיניות של ביזור

מההיסטוריה.29.16 ללמוד  המשיבים  מסרבים  לדוגמא? מדוע  להרחיק  צורך  אין 
אינה מתקדמת בנתיב ליניארי, כמו הנאורות, הגרמנית כדי לדעת שהדמוקרטיה

דמוקרטיה אינה חייבת להימנע מכל פעולה, אכן. אלא יודעת עליות ומורדות
כשם שהיא מכינה עצמה לשעת, שעלולה לשרת בעתיד משטר אפל אך עם זאת

נדרש שתשקול היתכנות, לא פעם במחיר פגיעה בזכויות אדם, חירום ביטחונית
.של שעת חירום משטרית

פגיעתם הרעה של מנגנוני הפיקוח והשליטה אינה מתרחשת רק: חשוב מכך.29.17
ריכוז. מתרחשת בהווה ומרופפת את אושיות הדמוקרטיההיא . בזמני משבר

בין העוצמה  ביחסי  שינוי  מחולל  המדינה  בידי  אישי  מידע  של  וגדל  הולך 
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חירויות היסוד נפגעות שעה. המדינה לבין תושביה וסותרות את החוזה החברתי
מדומות, שסכנות או  עוצמה, אמיתיות  לריכוז  כתירוץ  הריבון  משמשות את 

עוצמה שמקנה לו מרחב תמרון גדול מדי בטיפול במגוון עצום. חסרת תקדים
:של עניינים

"What  is  worrisome  -  as  is  the  case  of  the
blackmailer or of the thief who steals our identities
to  go  a  shopping  spree  -  is  that  when  the
government  gathers  information  it  was  previously
prohibited from gathering, or gathers it in previously
unacceptable ways, a significant reallocation occurs
in the respective power of state and of individuals to
control  our  own  lives.  What  is  involved  when
government  increases  its  power  may  not  be  the
commission of  a  crime or  the  pursuit  of  economic
advantage; rather, what happens is  that there is a
rewriting  of  the  fundamental  social  contract  that
hitherto defined the relationship between the state
and  the  individual  citizen."  (Diane  Leenheer
Zimmerman "Exactly Why is the Crowd Naked? Are We
Strippers or Were We Robbed?" Criminal Justice Ethics,
Vol. 24, pp. 47-52, 2005).

אינו מבוסס רק על מעקב ממשי אלא גם על" חברת המעקב"כוחה הממשטר של .29.18
כך שהפרט יודע שהמדינה שולטת במידע האישי שלו ויכולה לעקוב אחריו בכל

בכך התנהגותם. עת שתחפוץ  לדכא את  לנעקבים  לגרום  כדי  זו  בהכרה  די 
רות גביזון' היטיבה לתאר זאת פרופ. ולחיות בחשש מתמיד מפני העין הבוחנת

:כבר בתחילתה של המהפכה הדיגיטלית

"מאגרי המידע יוצרים פוטנציאל גדול לפגיעה בפרטיות… אבל
על בהגנה  מרכזי  הוא  שגם  נוסף,  היבט  יש  מידע  במאגרי 
הפרטיות, והוא שמאגרי מידע תורמים לתחושה של האדם שהוא
מאבד באיזשהו מקום את השליטה בכל מיני היבטים חשובים
זאת מידע" –  "בנק  יש מאגרי מידע מהסוג של  חייו…  של 
אומרת, ריכוז גדול מאוד של מידע… הסכנה במאגר כזה איננה
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רק… החשש לשימוש לרעה. אחת מהסכנות במאגרים שכאלה
היא הידיעה שאתה – כל אחד מאיתנו, כל אחד מהאנשים –
הוא מספר, הוא פרופיל, שכל אחד יכול להפעיל כפתור ולקבל
אותו. הפגיעה הזאת היא פגיעה של כבוד. הפגיעה הזאת היא
פגיעה של אובדן שליטה. הפגיעה הזאת היא פגיעה של היחס
בין הפרט ופרטים אחרים לבין הממשלה או מחזיק המאגר; היא
גביזון (רות  לרעה."  פגיעה שאינה מתמצית בחשש משימוש 
"הזכות לפרטיות ולכבוד" בתוך זכויות אדם בישראל – קובץ

 (התשמ"ח)).69, 61מאמרים לזכרו של חמן שלח 

משוואה זו הופכת. שליטה במידע אישי של אדם שקולה לשליטה בו עצמו.29.19
ארסנל של.  האנושיהגוףמוחשית מתמיד כשהמדינה מבקשת לאחוז במידע של 

וחותר תחת בין המדינה לתושביה  יחסי הכוח  נתונים ביומטריים משבש את 
ההנחה ולפיה לממשלה הזכות לחדור אל חייו: "האמנה החברתית שביסודם

חושפת פן, ובמקרים רבים אף לגופו או למידע על גופו, הפרטיים של האזרח
נעשית סיסמה' דמוקרטיה'במקרה זה ה. כוחני ואלים של המדינה ושל שליטיה

).וק  '  ופינצ     ליבוביץ." (ריקה מתוכן

תוצאות קיום מאגר, לא מיותר לצין שפרט לפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות.29.20
פוגעות גם בזכות, כאמור ובעיקר שינוי מאזן הכוחות בין המדינה לבין הפרט

הישראלי החוקתי  המשטר  בבסיס  העומדת  כב. לכבוד  ברק' כדברי  הנשיא 
אין הוא אך תכנית פעולה או מטרה הצריכה לעמוד לנגד עיני): "כתוארו דאז(

נורמטיבית חדשה. רשויות השלטון "כבוד האדם בחוק היסוד קובע מציאות 
,כבוד האדם וחירותו: מיום שכונן חוק יסוד, אכן). 31פרשת חוק טל בפסקה (

וחובות" אין עוד ספק כי קובע סמכויות וכוחות, כבוד האדם מוליד זכויות 
.כבוד האדם בישראל אינה מטאפורה. ומשפיע על פרשנותו של כל דבר חקיקה

294/91א "ע" (ממנה מתבקשות מסקנות אופרטיביות, זו מציאות נורמטיבית
524, 464) 2(ד מו"פ, קסטנבאום' נ" קהילת ירושלים"א "חברה קדישא גחש

)1992.((

בפרטיות.30 הפגיעה  המאגר  :   החמרת  שניוניים  ,   דליפת  שימושים 
וניצול לרעה

במהלך הדיון הציבורי והפרלמנטרי חזרו נציגי הממשלה שוב ושוב על הטענה.30.1
כאילו פגיעתו של המאגר בזכות לפרטיות מתמצה בנזק הבלתי הפיך שיגרם
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מפגיעה עתידית" חשש"מדובר רק ב, טענו, בהתאם לכך. כתוצאה מדליפתו
הפרטת     פרשתנראה שבכך כיוונו נציגי הממשלה לאמירת אגב ב. בזכויות אדם

לפיה ספק אם פגיעה עתידית או פוטנציאל פגיעה בזכויות אדם, הסוהר     בתי
צ"בג" (די בה כדי להקים בסיס חוקתי לפסילת חקיקה ראשית של הכנסת"

הנשיאה' כב) 2009( האוצר     שר  '   נ     ולעסקים     למשפט     האקדמי     המרכז 2605/05
).19פיסקה ; ביניש

בחינה מעמיקה של ההלכה שנפסקה באותו עניין מלמדת שהמשיבים, אולם.30.2
שלפנינו בעניין  עליה  להסתמך  יכולים  בתי, ראשית. אינם  משום שבפרשת 

דאונטולוגי כעניין  גם  ההפרטה  נפסלה  לעניננו, שנית. הסוהר  בניגוד  ,כי 
בפרשת בתי הסוהר לא היה ברור מה הפגיעה בזכות שתגרם כתוצאה מההפרטה

.נפרט. ודאית-ידועה וכמעט, בעוד שפגיעתו של המאגר ברורה

למדינה י.30.3 הציבור  בין  החוזה  הפרת  בשל  החוק  את  לפסול  הגישה(ש 
גישה דאונטולגית היא גישה לפיה יש דברים שהם, בתמצית): הדאונטולוגית

ההכרה בכך שיש זכויות שהן מעבר: ובמונחים משפטיים, נכונים כשלעצמם
התחום העיקרי בו מופיעה גישה זו, במשפט הישראלי. לחישובים תוצאתיים

היא בסוגיות של זכויות אדם הנוגעות לליבת אנושיותו ומבטאות את מהותו
על, ומה נוגע לליבת האנושיות יותר מזכותו של אדם על דמות פניו. הפנימית

אצבעותיו גופו, טביעות  הסוהר? על  בתי  הפרטת  לפסילת  כאן, בדומה  גם 
אלא גם בגלל, מבקשים העותרים לפסול את החוק לא רק מסיבות תוצאתיות

בכל הקשור לפרטיותו של אדם ולחירותו, הפרת החוזה בין הציבור למדינה
.שלא להיות נעקב

להוציא: יש לפסול את החוק בשל הפגיעה שתגרם כתוצאה מקיום המאגר.30.4
לפגיעות במגוון זכויות" שער"פגיעה בפרטיות משמשת לרוב , מציצנות לשמה

זרות. ואינטרסים או , שימוש במידע הביומטרי למטרות  ",חוקיות"פליליות 
ִעמנהל או מחוצה לו ,באוטונומיה, בחירות, יביא לפגיעות חמורות בקניין, בתוך ה

עצמם בחיים  אף  ולעיתים  הנפש  לפגיעות שתוארו. בשלוות  הפגיעה, מעבר 
יוצר המאגר שמרגע הקמתו בזכות לפרטיות שכרוכה בקיום המאגר נובעת מכך

.מנגנון להתרחשות נזקים עתידיים חמורים ובלתי הפיכים

הלך בית המשפט הנכבד בדרך זוהסוהר     בתי     הפרטת     פרשתגם ב.30.5 נקבע כי:  
הפקרת הזכות(אשר חושף את זכויות האסירים לפגיעה העתידית , האמצעי

גורם פרטי ולכבוד לשיקולים כלכליים של  "עצמאית"מסב פגיעה ) לחירות 
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אמפירית לא הוכח כי תתרחש-באותן זכויות אפילו בהנחה שמבחינה עובדתית
,מיותר לציין שבענייננו). 30בפסקה , הנשיאה ביניש' כב, שם(פגיעה נוספת 

ברור כי פגיעה כזו צפויה להתממש ונותר רק, לאור הנסיון בעולם ובישראל
.באיזה אופן ומה יהיה היקף הנפגעות והנפגעים, להמתין ולראות מתי

כך היה גם כשבית המשפט הנכבד נדרש לפגיעה בפרטיות כתוצאה מהנגשת.30.6
האגודה 8070/98צ "בג(מאגר המידע של מרשם האוכלוסין לגורמים פרטיים 

(853, 842) 4(ח "ד נ"פ, הפנים     משרד  '   נ     האזרח     לזכויות המשיבים)). 2004 
בגישה מוגבל למקרים בהם אין פגיעהבפועלבאותו עניין טענו כי השימוש   

בפרטיות וכי שימושים אחרים שיכלו גורמים פרטיים לעשות במאגר בעתיד הם
יש. לפגיעה" פוטנציאל"רק  כי  בית המשפט העליון דחה את הטענה וקבע 

פגיעה בפרטיות שנוצרת מעצם העובדה שגוף פרטי מתחבר דרך קבע למאגר
.ולכן כפופה לתנאי פסקת ההגבלה, מידע ממשלתי

של.30.7 משתנה  ברמה  צפויים  אירועים  גם  תמיד  שוקלים  המשפט  ובתי  משפט 
גם" עקרונות החוקתיים של שיטתנו"הם אינם מתעלמים מפגיעה ב. הסתברות

נמצאים  אלה  ודאיים " רק"אם  ואינם  חלקלק  מדרון  צ"בג: ראו(במורד 
)כתוארה אז(השופטת ' כב) 2005( מרכז     פיקוד     אלוף  '   נ     עדאלה 3799/02

בפסקה  "6ביניש  תוחלת).  על  בהסתברותו מצביעה  הסיכון  עוצמת  מכפלת 
נשני 2007/11צ "בג" (הסיכון כבהסביבה     להגנת     המשרד'   המשנה לנשיאה'  
ומהווה בסיס ליצירת זכויות וחובות משפטיות בהווה)) 2012 (4בפסקה , ריבלין

נפסק כי ניתן להגביל את זכות, כך למשל. במשפט הציבורי ובמשפט הפרטי
הפיכה בלתי  לפגיעה  ודאי  הלא  הסיכון  בשל  החקירה  בחומר  לעיין  הנאשם 

:בקורבן עבירות מין

"הטכנולוגיה מגלה כל יום מחדש אפשרויות לחדור… למחשבים
הותרת הוצאתם של הנושאים מידע מסווג ברשות המדינה… 

סיכון –התצלומים הדיגיטאליים מכותלי המכון המשפטי יוצר 
גבוה אינו  אם  שלאאף  שימוש  בהם  ושייעשה  שידלפו   –  

לנזק, אשר יהאבמסגרת התיק דנא. שימוש כזה עלול לגרום 
); ההדגשות2011 (פלוני  '   נ     י  "  מ 6659/11…" (בש"פ בלתי הפיך

נוספו).

המונעת.30.8 לאורך השנים בעקרון: עקרון הזהירות  בית המשפט הנכבד הכיר 
:הזהירות המונעת
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"נועד להתמודד עם הקושי שבפער בין הידע הקיים בזמן נתון,
להיגרם שעלול  ודאי  והלא  האדיר  הפוטנציאלי  הנזק  לבין 
מפעילות כלשהי, אם לא ינקטו לגביה אמצעי זהירות ראויים.
לנקוט המבצעת)  או  (המחוקקת  לרשות  מאפשר  העיקרון 
בצעדים שתכליתם מניעת הקטסטרופה, וזאת כאשר נשקף איום

הפיך בלתי  נרחב  לנזק  בהסתברותמשמעותי  הוא  אפילו   ,
אכן שהנזק  מוכחת  מדעית  ודאות  אין  כאשר  וגם  נמוכה 

."יתממש

(לממשלה     המשפטי     היועץ  '   נ     גלאון     זהבה     כ  "  ח 466/07(בג"צ  ) כב' השופט2011 
; ההדגשות נוספו).34מלצר, בפסקה 

במקרה זה ידרש בית המשפט הנכבד להכריע מה מבין השניים הוא נזק.30.9
דליפת כל הנתונים הביומטריים של תושבי ישראל שיאפשרו: בלתי הפיך

או מספר מועט של, לייחד אותם בקהל בכל מקום בעולם ולזייף את זהותם
בהרכשה הונאה  מבצעים  אנשים  כי  ייתכן  בהם  בשנה  בהתאם. מקרים 

להכרעה זו ידרש בית המשפט להכריע האם הזהירות המונעת צריכה לבוא
.לידי ביטוי כדי להגן על תושבי ישראל או על השלטון

שימוש, רציונאל לפיתוח עקרון הזהירות המונעת בתחומים כמו איכות הסביבה.30.10
המידע עידן  עם  להתמודדות  גם  יפה  גנטית  הנדסה  או  גרעינית  באנרגיה 

בפרט הוא נכון שעה שהמאגר הביומטרי יוצר. הדיגיטלי ועם חברת המעקב
ודאית כמעט  שהסתברותו  הפיך  בלתי  נרחב  כב. איום  קבעה  השופטת' כך 

יה בעניין הפרטת בתי הסוהר שכאשר פוטנציאל הפגיעה הוא מובנה'פרוקצ
הוא  גבוהה  כה  עוצמה  מסקנות"ובעל  והסקת  ניסוי  עריכת  מתיר  אינו 

מרדכי קרמניצר' דברים דומים הביע המלומד פרופ). 51פיסקה " (בעקבותיו
ל תהה מדוע"הנ. שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה" שולחן עגול"במסגרת 

גם אם יש מדינות, לשיטתו. מדינת ישראל צריכה למהר ולהקים מאגר ביומטרי
דומה מהלך  "ששוקלות  לגויים,  אור  להיות  צריכה  שישראל  חושב  לא  אני 

במבנה הכי קיצוני של הדבר הזה… עדיף לנו במקרה הזה להסתכל על אחרים
בנושא" שולחן עגול" ("שאחרים יהיו המעבדה. וללמוד משהו מהניסיון שלהם

הביומטרי ישראליתוידאו , המאגר  לדמוקרטיה  המכון  דקה, 20.1.10 באתר 
. נפנה בשנית לנסיון ההולנדי שהסתיים בחיסול המאגר). 120
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וקיום המאגר, בדברים לעיל הרימו העותרים את הנטל להוכיח כי החוק.30.11
על, כיוון שכך. לכבוד ולחירות, פוגעים בזכות החוקתית לפרטיות, מכוחו

בית המשפט הנכבד להורות למשיבים כי מוטל עליהם הנטל להוכיח כי
.הפגיעה נעשית בהתאם למבחנים שקובעת פיסקת ההגבלה בחוק היסוד

למען הסדר הטוב ומבלי לגרוע מחובת המשיבים להרים, למעלה מן הצורך
יבהירו העותרים כי הפגיעה בזכויות אינה עומדת בתנאי פיסקת, את הנטל
.ההגבלה

בחינת תנאי פיסקת ההגבלה.31
פוגעים פגיעה שעוצמתה גבוהה בליבת, והמאגר הביומטרי הקיים מכוחו, וקהח.31.1

נבחן האם הפגיעה עולה, משזה הוכח. בכבוד ובחירות, בפרטיות: כבוד האדם
:כבוד האדם וחירותו קובע: לחוק יסוד 8סעיף . כדי פגיעה חוקתית

"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את
ובמידה ראויה,  לתכלית  שנועד  ישראל,  מדינת  של  ערכיה 
שאינה עולה על הנדרש, או לפי כאמור מכוח הסמכה מפורשת

בו".

התנאים בפסקת ההגבלה מבטאים את האיזון בין זכויותיו החוקתיות של הפרט.31.2
'ר(לבין זכויות אחרות או אינטרסים ציבוריים העשויים להצדיק פגיעה בהם 

פסקה  בתי הסוהר  כב 44לדוגמא בפרשת  דינה של  ביניש' בפסק  הנשיאה 
)).כתוארה דאז(

הפגיעה לתכלית שאינה ראויה:.31.3

תכליתו של חוק הפוגע בזכויות מוגנות ראויה אם היא נועדה לקדם מסגרת.31.3.1
ובעליונותן  האדם  בזכויות  המכירה  טל' ר(חברתית  חוק  פרשת  כדוגמא 

"50-53בפיסקאות  בחקיקה).  הצורך  את  יצרו  אשר  והנסיבות  הסיבות 
,אהרן ברק." (עשויות להצביע על התכלית שאותה ביקשו המחוקקים להשיג

).403-406' עמ, פרשנות תכליתית

לצד, לחוק)3(1וסעיף ) 1(1סעיף ? מהי תכלית החוק ומה איננה תכליתו.31.3.2
מלמדים, החוק     הצעתהנסיבות שנסקרו לעיל והאמור בפתח דברי ההסבר ל

היא  בענייננו  ובטוח של מסמכישהתכלית  הנפקה אמין  יצירת מערך 
 תוך הגנה על פרטיותמניעת הרכשה כפולה: ובאופן קונקרטי יותר, זיהוי
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בחוק מציין לכאורה תכלית שעולה) 2(1שסעיף , דא עקא. תושבי ישראל
והיא הרחבת המידע,  של המאגר הביומטריהמעשיתבקנה אחד עם תכליתו 

המצוי בידי רשויות השלטון אודות תושבי ישראל ואזרחיה והרחבת הפיקוח
עליהם ביומטרי ": המשטרי  מידע  מאגר  השימושים...הקמת  וקביעת 

".המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הביטחון

דומה, בעניננו. תפקיד סעיף המטרה באיתור תכלית החקיקה אינו מכריע.31.3.3
ה את  לחסן  שיפוטיתחוקשבניסיונם  ביקורת  מפני  המשיבים,   רקחו 

שהרי הקמת מאגר ביומטרי והשימוש בו הם, בערבוביה מטרות ואמצעים
ברי כי זו תכלית, ככל שהקמת המאגר היא תכלית. תכליתולא אמצעי 

.שאינה עולה קנה אחד עם ערכיה של מדינה דמוקרטית

הרי זה, ככל שניתן ללמוד דבר מה מסעיף המטרה לגבי תכלית החקיקה.31.3.4
הוא אינו מציב את ייעול עבודת המשטרה בשמירה: דווקא ממה שאין בו

כך אמרה. על שלום הציבור כמטרה שלמענה מוקם המאגר הביומטרי
ביום  המשותפת  בועדה  אלישר  איילת  משנה  “07.07.2009ניצב  למה: 

דרישת המאגר היא מתוך זה שמשרד. זאת הנחה לא נכונה? משטרת ישראל
בהחלט המשטרה, ככל שיהיה מאגר. הפנים החליט שהדבר הזה נדרש לו

.מטרת החוק אלא שימוש שניוני בלבדלא , כלומר". תרצה להתחבר אליו

על תכלית החקיקה ניתן ללמוד גם מקביעת המחוקק שבתקופת המבחן לא.31.3.5
יהיה תוקף להוראות שמתירות שימוש שניוני במידע שבמאגר לצרכי שיטור

,7סעיפים ( מתנה את תחולתן של הוראות אלו חוקל) ב(40סעיף . וביטחון
כלומר שככל שבסיום. בסיום מוצלח של הפיילוט) חוקל 22-ו 21, 16-19

או(הפיילוט יתברר שהמאגר לא משיג את התכלית הנוגעת לתיעוד לאומי 
יימחק המאגר) משיג אותה במידה שאינה שקולה נגד הפגיעה בזכויות יסוד

.משטרתיים או אחרים, וממילא לא ניתן יהיה לעשות בו שימושים משניים
לא היה החוק, שימוש משטרתי במאגר היה חלק מתכלית החקיקה אם

מתנה את קיום המאגר הביומטרי בהשגת התכלית של רשות האוכלוסין
.ובהשגת תכלית זו בלבד

הלאומי.31.3.6 התיעוד  תכלית  היא  והמאגר  החוק  של  המוצהרת  :תכליתו 
המסכת העובדתית שתוארה מעוררת תהייה גם לגבי תכלית החקיקה הנוגעת

המתחדדת בשל העדר התשתית העובדתית שמבססת, לצרכי משרד הפנים
נוכח הסיכוי הזניח שניתן יהיה בעתיד להערים על(חשש מהרכשה כפולה 
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ולאור קלישות הנימוקים)), ללא מאגר(מערך ההנפקה של רשות האוכלוסין 
.לדחיית החלופות למאגר

:מניעת הרכשה כפולה אינה תכלית עצמאית אלא מרכיב קטן ממטרה כוללת.31.3.7
מטרה זו. יצירת מערך זיהוי שיקשה על זיוף תעודות ועל גניבת זהויות

אלא שההרפתקה הטכנולוגית של משרד. נחזית על פניה כסבירה וראויה
זיהוי וממערך  זהות  מתעודות  עצומה  קפיצה  לקפוץ  מתיימרת  הפנים 

מעבר חד ממערך זיהוי כושל. אל חזון עתידני מפוקפק, בסטנדרט עותומני
זיהוי  למערך  מזויפות  זהות  תעודות  אלפי  שיאפשר, מושלםוממאות 

תעודה אחת על  הנסיבות, לכאורה הסתמכות טוטאלית  ובכל  .בכל מצב 
מפוקפקת, כשלעצמה ועוד בטרם בחינת מחיריה, הטוטאליות של החזון

.ומסוכנת

החשש מהרכשה כפולה אינו המחסום היחיד בדרך למערך הזיהוי, ממילא.31.3.8
שהרי די בכך שמתי מעט יחדירו אליו זהות מזויפת כדי לפגום" המושלם"
4.8.1ראה פרק , בעת ההרכשה הראשונה, למשל" (באמינותו המוחלטת"ב

טכנולוגי לבעיה קיימת וכל מנעול לפירצה" פתרון"כל : זאת ועוד). לעיל
גם" מפתח"מושלמים באורח מוגבל וזמני עד שהטכנולוגיה תמציא , ישנה
זיהוי. להם זו הסיבה שמומחים רבים לאבטחת מידע ממליצים להשתית 

אמין על מגוון אמצעים ועל מערכת מבוזרת במקום אשליה של תעודה אחת
וגם, למעט אהבת אמת דבר בעולמנו אינו מושלם". מושלמים"ומאגר אחד 

הסתמכות מוחלטת על מה שמושלם רק למראית, וכך. זו נדירה שבנדירים
,החזון אולי נשגב אך הוא חזון שווא. עין היא מרשם בדוק לטעויות ולאסון

גלאון     זהבה     כ  "  ח 466/07צ "בג(והעמדתו כתכלית בפני עצמה אינה ראויה 
).23בפסקה , השופט לוי' כב) 2011( לממשלה     המשפטי     היועץ  '   נ

בעוד שניתן להתווכח אם התכלית המוצהרת של החוק ראויה לאור הספק.31.3.9
,הממשי אם התבססה על צרכים קיימים ולא על משאלות לב ותחושות בטן

אינו"החוק . תכליתם המעשית של החוק והמאגר אינה ראויה כלל וכלל
לא ניתן להולמו"ולכן " מכיר כל ועיקר בחשיבותה של זכות היסוד הנפגעת

תכלית). שם, שם" (בגדרו של סדר חברתי ששיח הזכויות הוא מאושיותיו
.היא פוגעת באוטונומיה ובחירות. החוק והמאגר לא רגישה לזכות הנפגעת

היא סותרת מושכלות יסוד של חברה דמוקרטית שמאפשרת לפרט לממש
בדל עצמו  הציבורי"את  ובמרחב  אמותיו  התנגדות, ת  של  בדרך  לרבות 
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לפעולות הרשויות וכיוצא בכך כחלק בלתי נפרד מחופש הביטוי והמחאה
.שלו

ש.31.3.10 כיברי  להניח  מהנטייה  להזהר  יש  בהם  מהמקרים  אחד  לפנינו 
ראויה פרופ ,מתקיימת תכלית  לפעול כהמלצתו של  יש  בירנהק' ובהם 

זה… " חוקתי  בדיקה  על שלב  תכלית] לנוכח[להתעכב  שלעיתים  חשש 
).26' עמ, ראו גם טנא; 249, בירנהק" (מוצהרת מסווה תכליות אחרות

הפגיעה בלתי מידתית.31.4

יש, ככל שייקבע שיש לבחון את התכלית המוצהרת בלבד וכי זו ראויה.31.4.1
מידתיות מורכבת משלושה מבחני. להמשיך ולבחון את מידתיות הפגיעה

הרציונלי: משנה הקשר  ומבחן, מבחן  פחותה  שפגיעתו  האמצעי  מבחן 
כאן החוק נוקט באמצעי חריף במיוחד – החזקת. המידתיות במובנה הצר

שמאפשר גישה לאלפי ועשרות אלפי, מאגר מידע מרוכז על גופו של אדם
המאגר והגישה אליו פוגעים בליבת הזכות לפרטיות ולכבוד כפי. עובדים

לעיל מבחני. שהראינו  בהחלת  רחבה  משמעות  בעלת  היא  זו  עובדה 
כעוצמת הזכות הנפגעת או כעוצמת הפגיעה בזכות כן: "שכן, המידתיות

המידתיות בעילת  הרשות  עם  הקפדתנו  עוצמת  (תהא  2355/98ץ "בג" 
).52פסקה , 728) 1(ד נג"פ, שר הפנים' סטמקה נ

הנועד לשמור על זכות הקניין הציבורית, כאשר נבחן הסדר דומה, כזכור.31.4.2
פסק בין הדין הארצי לעבודה כי), מניעת הונאות בהחתמת שעון נוכחות(

ואף, האינטרס הלגיטימי של המעסיק צריך לסור בשמה של הזכות לפרטיות
הנטענת  במעסיק  הכלכלית  הוכחה(הפגיעה  לפגוע) ולא  כדי  דיה  אינה 

.בזכות החוקתית המוגנת

יש לבחון גם את חוקיותה וחוקתיותה"כאמור בעניין קלנסווה , במקרה זה.31.4.3
להסכמה או  לחוק  בהתאם  לפעול  המסרב  על  המוטלת  הסנקציה  ";של 

שלילת היא  הביומטרי  למאגר  יצטרף  שלא  האזרח  כלפי  הסנקציה 
מישראל  ולצאת  להכנס  דרכון(חירותו  מתן  חירותו) אי  שלילת  וכן 

הסנקציה על כך, ועל כן .וזאת על פי חוק, כאשר לא יחזיק תעודת זהות
כך פסק בית הדין. שאדם מסרב להצטרף למאגר אף היא בלתי חוקתית

אילו היתה ההוראה האמורה קובעת בצדה סנקציה: “הארצי בעניין קלנסווה
בענייננו(אוטומטית של פיטורים או שלילת שכר כלפי המסרב לפגיעה 
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כלפי המסרב למסור את טביעת האצבע – אילו היה נקבע שהפגיעה עצמה
ומידתית), חוקתית/חוקית סבירה  היא  אם  לבחון  מקום  בהתייחס, היה 

וכיו, להקשר התעשייתי חיוב במתן, כלומר". ב"לצרכי העבודה  אף אם 
הרי שעצם קיומה של סנקציה, טביעת האצבע למאגר היתה פעולה חוקתית

.שוללת חוקתיות זו

מבחן הקשר הרציונלי.31.5

עניינו של מבחן המשנה הראשון בקשר הלוגי בין האמצעי שנבחר לבין.31.5.1
החוק שתושג. תכלית  כשהתועלת  מתקיים  אינו  הרציונלי  הקשר  מבחן 

על הקשר, וככל שהפגיעה בזכות היסוד קשה יותר; מהאמצעי ספקולטיבית
יותר כשמדובר בזכות כבדת, בעניננו. בין האמצעי למטרה להיות הדוק 

במיוחד הפחות , משקל  לכל  קרובה"נדרשת  התכלית" ודאות  להגשמת 
).423' כדוגמא בפרשת מנהלי ההשקעות בעמ' ר(העומדת בבסיס החוק 

ספק רב אם ישנו קשר רציונלי בין הקמת, כמפורט בהרחבה בחלק העובדתי.31.5.2
לא רק שבתקופת. יצירת תיעוד לאומי אמין, מאגר ביומטרי לבין תכליתו

לא נעשה שימוש במאגר לצורך) שהוארך משנתיים לארבע שנים(הפיילוט 
אלא שהמשיבים כלל אינם יכולים להבטיח, זיהוי יעיל של הרכשה כפולה

.שהמאגר יוכל לעשות זאת בצורה יעילה

מבחן הקשר הרציונלי אינו מבחן של קשר סיבתי טכני גרידא בין, כידוע.31.5.3
גם כאשר שימוש באמצעי כלשהו עשוי להוביל להשגת: "אמצעי לתכלית

המטרה המבוקשת עדיין אין משמעות הדבר כי מתקיים קשר רציונלי בין
הדגש במבחן הקשר.  להשגת התכליתמתאיםהאמצעי לתכלית וכי האמצעי 

הקשר  של  היותו  על  הוא  היא. רציונליהרציונלי  הדבר  בין, משמעות 
ץ"בג." (בלתי הוגן או מחוסר היגיון, שאין לנקוט באמצעי שרירותי, השאר

],פורסם בנבו (['ש ואח"ל ביו"מפקד כוחות צה' נ' מוראר ואח 9593/04
26.6.06.((

ועוד.31.5.4 ונתונים, זאת  ראויה  עובדתית  תשתית  דורשת  'כב( רציונליות 
' ( ואחשר האוצר' נ' מחויבות ואח 888/03, 366/03ץ "השופט לוי בבג

בחלק העובדתי תשתית, ובהרחבה, כפי שהוצג). 19פיסקה ), 12.12.2005
ִעין, עובדתית ראויה לא נאספה חשיבות התשתית העובדתית לא. ונתונים א
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הפיילוט נועד לאיסוף הנתונים והעובדות. נשכחה מלב ולא נשמטה באקראי
.כך שחסרונם מלמד פוזיטיבית על העדרם ולא על לאקונה

כב.31.5.5 לוי בפרשת מחויבות' כדברי  להתכבד: "השופט  היה עליהם  שומה 
בהן התומכים  עובדתיים  בנתונים  אלה  טענות  בהצהרות. ולגבות 

די אין  ותיאורטיות  קונקרטיים. כלליות  נתונים  להציג  לא. יש  אלו 
כלום נתונים כאלה, על כורחי נמצאתי תוהה. הוצגו בפנינו כל עיקר

).שם, שם" (והאם הם בנמצא, נאספו

ארז.31.5.6 ברק  המלומדת  "כדברי  החוקתי:  הרף, בעידן  להעלאת  הדרישה 
עשויה יסוד  בזכויות  הפוגעות  החלטות  קבלת  לצורך  הנדרש  הראייתי 

דפנה" (…להיחשב כחלק בלתי נפרד מן ההגנה החוקתית על זכויות אלה
ובמקום). והאסמכתאות שם 447-448) א"תשע( משפט מנהלי, ארז-ברק
על הרשות לעשות את מיטבה באופן סביר בהתאם לנושא העומד": אחר

לעניין החשובות  הראיות  כל  בפניה  שיבואו  כדי  ולחשיבותו  .למחלוקת 
בין היתר במובן זה שיבואו בפניה, הבדיקה צריכה להיות עניינית והוגנת

גם עובדות אשר אינן עולות בקנה אחד עם גישתה הראשונית… עליה
עם לכאורה  עולה  אינה  הראיות אשר משמעותן  גם על  ליתן דעתה 

)3(ד נח "פ, פרקליטות המדינה' מוסטקי נ 3379/03צ "בג" (.גישתה זו
.כך לא עשו המשיבים). ההדגשה נוספה) 2004 (899 865

המאגר: עדיין לא יוכח קשר רציונלי, אפילו אם יצלח המבחן בהיבט זה.31.5.7
להביא למצב  עלול  זהויות"דווקא  לנו  מולבנות בתוך] בדויות[ שיהיו 

(המערכת הכהן"  רמו, יורם  פרוטוקול, המשותפת הועדה, ט"ראש 
גם המשיבים מודים שהמאגר לא ימנע מאדם להתחזות). 61' עמ, 30.6.09

,כביכול" מושלמת"להחזיק בתעודה ביומטרית , בשלב ההרכשה הראשונה
כדי להתמודד. ואף להירשם במאגר בזהות זו, שמעידה על זהותו הבדויה

עם בעיה זו יש לבצע תשאול ותחקיר דקדקני לכל אדם שמבקש להנפיק
.ומכאן למבחן המשנה השני, לעצמו תעודה

מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה.31.6

סביר והגיוני בין השגת תיעוד לאומי אמין, אף אם ייקבע כי קיים קשר לוגי.31.6.1
עדיין החוק והמאגר לא צולחים את מבחן, לבין קיום מאגר ביומטרי מרוכז

אשר דורש שפגיעתו של האמצעי הנבחר יפגע פחות בזכויות, המשנה השני
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החוקתיות לעומת חלופות אחרות שיש בהן כדי להגשים את אותה תכלית
)).2010 (295-445' עמ, מידתיות במשפט, אהרן ברק(

ברבות השנים המשיג בית המשפט הנכבד את המבחן כמבחן של סולמות.31.6.2
נכתב. ומדרגות ההשקעות  מנהלי  "בפרשת  משול:  החקיקתי  האמצעי 

על המחוקק. שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית החקיקתית, לסולם
,שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית, לעצור באותו שלב משלבי הסולם

בפרשת בנק המזרחי). 385' עמ" (ואשר פגיעתו בזכות האדם היא הפחותה
ולעלות אט אט בגרם, הפוגעת פחות' מדרגה'על המחוקק להתחיל ב: "נקבע

המדרגות עד שהוא מגיע לאותה מדרגה אשר במסגרתה התכלית הראויה
ביסוד מבחן). 444' עמ" (מושגת בלא לפגוע מעבר לדרוש בזכות האדם

משנה זה עומדת התפיסה כי החוק הפוגע לא יפגע בזכות החוקתית מעבר
אינדור 6226/01ץ "ראו לדוגמא בג(לנדרש להשגתה של התכלית הראויה 

).164, 157) 2(ד נז"פ, ראש עיריית ירושלים' נ

פירטו העותרים שלל חלופות אפשריות שישיגו) על תתי סעיפיו( 9בסעיף .31.6.3
,תיעוד לאומי אמין תוך פגיעה פחותה בפרטיות ובכבוד האדם באופן ישיר

גם באופן עקיף לאחר שהמאגר ידלוף והפרטים בו יגיעו לידיים, וכמובן
חלק מן החלופות הן אמצעים שהמשיבים מתכוונים לקיים ממילא. זרות

כל החלופות שהוצגו בסעיף זה. כדוגמת תשאול ושימוש בדרכון ביומטרי
בפרטיות פחותה  שפגיעתו  אמצעי  האדם, הן  בחירותו, בכבוד 

ברי כי המאגר, במצב כזה. כולן בלי יוצא מהכלל. ובאוטונומיה שלו
והוא בבחינת, הביומטרי אינו חוצה את הרף שדורש מבחן המשנה השני

בתותח ציפור  על  פרופ, יריה  של  הציורית  בלשונו  להשתמש  ברק' אם 
).411, מידתיות במשפט(

אלא גם הממונה על יישומים, לא רק העותרים הצביעו על אמצעים חלופיים.31.6.4
שהוא הגורם המוסמך על פי, הממונה. ביומטריים במשרד ראש הממשלה

ח"הוציא דו, דין לבחון את מדיניות הממשלה בנושא היישומים הביומטריים
בין אם(הקובע כי מאגר ביומטרי המכיל טביעות אצבע אינו אמצעי מידתי 

ולפחות לפי חוות דעתו יש לפסול את הוראות), וולונטרית ובאין אם שלא
.השעה
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הפגיעה.31.6.5 את  שמצמצמים  חלופיים  אמצעים  על  הצביעו  משהעותרים 
עובר נטל השכנוע לעבור אל המשיבים להוכיח כי אין באף אחת, בפרטיות

.מהחלופות הללו להביא ליצירת תיעוד לאומי אמין

שהאמצעים.31.6.6 נראה  לא  ובציבור  בכנסת  כה  עד  שהתקיים  מהדיון  לפחות 
המשיבים עצמם. החלופיים המוצעים לא יביאו להשגת תיעוד לאומי אמין

של מערך תשאול ותחקור, אם בכלל, אינם יודעים מה אחוז הטעות הצפוי
.שיאמת את זהותו הנטענת של מי שמבקש להנפיק לעצמו מסמכי זיהוי

כב כתבה  דומות  חיות' בנסיבות  הסוהר     בתי     הפרטת     פרשתב, השופטת 
כי המדינה לא הציגה שיקולים כבדי משקל לדחיית חלופה), 23בפסקה (

,שיראו כי הוא אינו ישים בישראל") המודל הצרפתי("להפרטת בתי הסוהר 
אינו חוקתי כדי לקבוע שהחוק  בכך  לא, בעניננו. וייתכן שדי  העותרים 

אלא הציגו שורת אמצעים, הסתפקו בהצגת אמצעי חלופי שפגיעתו פחותה
.כאלו

מבחן המידתיות הצר.31.7

גם אם, אף שהעותרים סבורים כי די באמור לעיל כדי להביא לפסילת החוק.31.7.1
נניח כי האמצעיים החלופיים משרתים את תכלית החקיקה טוב פחות ממאגר

עדיין יש לבחון את התועלת השולית שמאגר, ביומטרי ריכוזי בידי המדינה
.תורם ביחס לאמינות מערך ההנפקה ומניעת הרכשה כפולה

מבחן המידתיות הצר שונה מהותית ממבחני המשנה האחרים בכך שהוא.31.7.2
מתמקד בתוצאות החקיקה ובאפקט שיש לה על זכויות האדם החוקתיות

בוחן את היחס הראוי בין התועלת"מבחן זה . בשל הרצון להשיג את המטרה
ץ"בג(" הצומחת מהשגת התכליות הראויה לבין הפגיעה בזכות החוקתית

'עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 7052/03
הפנים (2002) 2(ד סא"פ, שר  כב 74פיסקה ), 2006  דינו של  'לפסק 

).לפסק הדין 60בפסקה , סטמקהגם פרשת ' ר); כתוארו דאז(הנשיא ברק 
,גם אם צלחו את מבחני המשנה הראשונים, הגיונו בכך שלא כל האמצעים

הוא מבוסס על עקרנות של). 30פיסקה , עדאלה(מקדשים את המטרה 
איזון ומבטא תפיסה של סבירות ושל יחס בין התועלת בהגשמת התכלית

כזו(הראויה  שישנה  הנזק) ככל  (לבין  טל 60פיסקה ' ר.  חוק  בפרשת 
).בפיסקה ושלל ההלכות המוזכרות שם
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גם אם נניח כי האמצעיים החלופיים משרתים את תכלית החקיקה טוב פחות.31.7.3
ביומטרי את, ממאגר  לבחון  יש  השלישי  המשנה  למבחן  בהתאם  עדיין 

התועלת השולית שמאגר תורם בהיבט של אמינות מערך ההנפקה ומניעת
האם, השאלה היא: המשנה השלישי בענייננו כך-את מבחן. הרכשה כפולה

המתקבלת במעבר מן החלופה אל, תוספת השיפור באמינות מערך ההנפקה
עומדת ביחס ראוי לתוספת הפגיעה, המודל שאומץ בסופו של דבר בחוק

והשוו(בזכות לפרטיות ובכבוד האדם הכרוכה בהקמתו של מאגר ביומטרי 
,השופטת חיות בפרשת הפרטת בתי הסוהר' לנוסחה ולניסוח הדומים של כב

).24בפסקה 

אין חולק כי אינטרס בתיעוד לאומי אמין ומניעת זיופים הם אינטרס: ודוק.31.7.4
עניננו בתרומה לאמינות התיעוד ומניעת. אך לא זו השאלה, בעל משקל רב

מול. הזיופים הנובעת מקיום מאגר ביומטרי ריכוזי המוחזק בידי המשיבים
ניצבת הפגיעה בזכויות התועלת השולית עד אפסית לקידום אינטרס זה 

החוקתיות מהותה. היסוד  הם  בעניין  בחשבון  להביא  שיש  הנתונים 
וההסתברות לפגיעה; עוצמת הפגיעה בזכות; וחשיבותה של הזכות הנפגעת

.בזכות

לשאלה מה, ולו חלקית, המשיבים מעולם לא הציגו נתונים שיתנו תשובה.31.7.5
ככל שלמאגר יש יתרון על פני, בכל מקרה. פגם מצאו בחלופות האחרות

,מדובר בתועלת שולית וזניחה באופן אבסולוטי, 9החלופות שהוצגו בסעיף 
,במקרים מסוימים בלתי הפיכות ומתמשכות, ובוודאי ביחס לפגיעות הקשות

.שנובעות מקיום מאגר כזה

אקסיומה, למעשה.31.7.6 כמעט  הוא  הביומטרי  המאגר  של  המידתיות  .חוסר 
כל של  ביומטרי  שמאגר  הינה  הישראלי  במשפט  המקובלת  התפיסה 

נקודת. האוכלוסייה פוגע באורח לא מידתי בזכות לפרטיות ובזכות לכבוד
(רק בגוף החשוד"המוצא היא שנטילת טביעות אצבע תעשה  דברי' ר" 

חיפוש     –     אכיפה     סמכויות  (     הפלילי     הדין     סדר     חוק     הצעתל 13ההסבר לסעיף 
בסעיף, מטעם זה נקבע למשל). 1995  -  ה  "  תשנ  ,   )  זיהוי     אמצעי     ונטילת     בגוף

לחוק האמורא14 כי אמצעי זיהוי שניטלו בהסכמה ממי שאינו חשוד לא,  
אנו כחברה לא מעוניינים ליתן, ללמד שככלל), המשטרתי(ייכללו במאגר 

אלא אם הם עצמם, אחר מעשיהם של אנשים" לעקוב"בידי המשטרה כלים 
.סיפקו סיבה מוצדקת לכך באופן אינדבדואלי
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ביטול: המאגר המעוגן בחוק נשוא העתירה מהווה פריצת דרך שערורייתית.31.7.7
ליטול מהמדינה  שמונעים  החוקתיים  מהאיזונים  וחריגה  החפות  חזקת 

כפי שפסק בית משפט. אמצעי זיהוי ביומטריים מכל תושב ולאגור אותם
".במקרים הראויים"הנחת המוצא היא שפעולה מעין זו תעשה רק : נכבד זה

)).1980 (760, 736) 1(ד לה"פ, פלוני  '   נ     פלונית 458/78א "ע, למשל' ר(

לזכויות אדם.31.7.8 האירופאי  הדין  בית  הגיע  דומה  כשדן במדיניות, למסקנה 
הבריטית לשמור במאגר מידע נתונים ביומטריים וגנטיים של חשודים שלא

הרגישות. הורשעו מבחינת  שקיים  להבדל  ער  הוא  כי  ציין  הדין  בית 
,למרות זאת. איי.אן.והחומרה בין מאגר טביעות אצבע לבין מאגר נתוני די

,שנובעת משמירה במאגר של טביעות אצבע, נקבע כי די בפגיעה בפרטיות
הכללת אמצעי, בהתאם לפסק הדין. כדי להפעיל ביקורת שיפוטית מחמירה

" (נחוצה"זיהוי ביומטריים של חפים מפשע במאגר אינה יכולה להיחשב 
necessary (דמוקרטית מידתית , בחברה  בלתי  פגיעה  (ומהווה 

disproportionate  interference ( לפרטיות ובזכות  .S(בכבוד   and
Marper  v.  The  United  Kingdom,  App.  n.  30562/04  and

30566/04, 4/12/08, para. 86, 104, 120 and 125.(

איננו.31.7.9 הביומטרי  במאגר  המשטרתי  השימוש  כי  שוב  להזכיר  מיותר  לא 
אלא עובדה הנלמדת מאמירות חד משמעיות של נציגי המשטרה" השערה"

נזכיר עוד כי מלכתחילה הוסכם על הקמת. בדיונים בכנסת ומהוראות החוק
ביומטרי לצרכי  לאחר תיעוד בלבדמאגר  הייתה הסכמה  להקמתשלא   

.ומסיבות ברורות לא הייתה, מאגר כזה לצרכים משטרתיים

על העדר הסבירות והמידתיות בקיום מאגר ביומטרי מרכזי בישראל ניתן.31.7.10
השוואות כאלה נערכו על ידי גורמים. ללמוד גם מהשוואות למצב בעולם

הכנסת, רבים של  והמידע  המחקר  מרכז  ידי  על  המחקר. לרבות  מרכז 
שמטרתו לסייע לחברי הכנסת לקבל החלטות, והמידע הוא גוף אובייקטיבי

ידי חוקרים גבוהים על  מושכלות ואשר עורך בדיקות בעלות סטנדרטים 
הוא מצא כי אין מדינה שחייבה את אזרחיה לתת. שנבחרו למטרה במיוחד

.69גם טביעות אצבע וגם צילומי פנים למאגר ביומטרי מרכזי

אין מסמך.31.7.11 כלל  העולם  מדינות  מכך שברוב  נובע  זה  ניכר מממצא  חלק 
זהות לתעודת  הדומה, המקביל  במתכונת  אוכלוסין  מרשם  קיים  ולא 

מרכז מחקר, אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ושמירת המידע הביומטרי במאגרי מידע ממשלתיים – תמונת מצב”“69
.31.03.2014, ומידע של הכנסת
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זהות, למתכונת הישראלית גניבות  לקיום  אחד. אשר מהווה חסם מרכזי 
המחקרים מצא שדי בקיום מערך הנפקת תיעוד לאומי חכם בעל שימושים

.תדירים כדי למנוע גניבת זהות בהיקף לאומי

המחקר של מרכז המחקר והמידע מצא כי ברוב מדינות העולם המשתמשות.31.7.12
בחלקן יש; בביומטריה בתעודות ובמסמכי נסיעה אין מאגר ביומטרי חובה

ורובן  חלקיים  רכיבים  ביומטריות" מסתפקות"מאגר של  זיהוי  בתעודות 
ְלמאגר על בסיס וולונטרי .ומאפשרות להכניס את הפרטים הביומטריים 

הנחת המוצא: דליפת המאגר הביומטרי היא רק עניין של זמן.31.8

שנויה.31.8.1 שאיננה  המוצא  נקודת  רקע  על  לבחון  יש  לעיל  האמור  כל  את 
ידלוף: במחלוקת הביומטרי  לא . המאגר  היא  מתי" האם"השאלה  אלא 

לעיל כפי שפורט  נסיבות  בית המשפט, כיוון שכך. ובאילו  יגיע  אם  גם 
בכל עומדת  כתוצאה מהקמת המאגר  הנגרמת  הנכבד למסקנה שהפגיעה 

ההגבלה פסקת  צמצום, מבחני  תוך  המאגר  את  לבנות  היה  שניתן  הרי 
זיהוי : הפגיעה בפרטיות ומבלי לגרוע מהתכלית ),images(ללא אמצעי 

.ובעיצוב מוכוון פרטיות", ביומטריות"ללא תמונות 

דומה שלפחות בהקשר של עיצוב לפרטיות שותפים לעמדת העותרים גם.31.8.2
הרשות המתמחה, ט"לבטח שזו עמדת רמו, המומחים בתוך מנגנון המדינה

:בצומת שבין טכנולוגיות מידע ומשפט

"עמדת רמו"ט היא כי תהליך של עיצוב לפרטיות
8מתחייב מיישום עקרון המידתיות, הקבוע בסעיף 

כי [ו] מכתיב  וחירותו…  כבוד האדם  יסוד:  לחוק 
של והתפעול  המימוש  הפיתוח,  התכנון,  בשלבי 
מערכת מידע הטומנת בחובה פוטנציאל של פגיעה
בפרטיות יבוצעו תהליכים הממזערים את פוטנציאל

הפגיעה האפשרי" …

שמיר פרופ'  הצעת  כי  בעמדה  מחזיקה  "רמו"ט 
לבניית המאגר הביומטרי מיישמת איזון נכון וראוי
… החוק  במימוש  לפרטיות  החוקתית  הזכות  של 
התכלית את  פגיעה  ללא  לקיים  מאפשרת  ההצעה 
העיקרית של הקמת המאגר הביומטרי' ומאפשרת גם
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המשניות…" לתכליות  בו  ומוגבל  מושכל  שימוש 
)11-13 עמודים 19, נספח ע/ט  "  רמו     שנתי     ח  "  דו(

,שבצד עקרון ההסכמה, בסעיף זה בא לידי ביטוי עקרון צמידות המטרה.31.8.3
לפי עקרון זה מידע שנאסף למטרה. הוא עקרון יסוד בדיני הגנת הפרטיות
)9(2עקרון זה מתבטא גם בסעיף . אחת איננו יכול לשמש למטרה אחרת

שימוש בידיעה על ענייניו"לחוק הגנת הפרטיות שמגדיר פגיעה בפרטיות כ 
וכן", שלא למטרה שלשמה נמסרה, הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר

לא, לחוק) ב(8בסעיף  במידע  להשתמש  מידע  מאגרי  בעלי  על  האוסר 
-106, 52, הזכות לפרטיות, ראו בירנהק(למטרה שלשמה הוקם המאגר 

108.(

בטלות החוק בשל פגמים בהליכי חקיקתו.32
בית המשפט הנכבד, מעבר לפגמים שנפלו בחוק ובמאגר הביומטרי כשלעצמם.32.1

מתבקש להורות כי החוק בטל בשל פגמים בהליכי חקיקתו אשר יורדים לשורשי
באופן שמנע מחבריה להתעמקבצו ובתקנות, חוקהכנסת דנה ב. ההליך  

לא כל שכן לשקול את הפגיעה שהוא מסב לזכויות, בהשלכותיו ולהבינן
מאפשר, על פי טבעו, משטר קואליציוני, אכן. יסוד חוקתיות לעומת תכליתו

אך עדיין חיוני, לפקידי הרשות המבצעת לכפות רבים מרצונותיהם על הכנסת
הצעת החוק, בענייננו. שיוותר מרווח שיקול דעת לחברי הכנסת ולוועדותיה

הועברה מהוועדה שאמונה על בחינת הסוגיות החוקתיות שהוא מעורר בשל
ינהל את" פרסונליים"שיקולים  היוזמה הממשלתית  במטרה שהשושבין של 

.וליתר דיוק יברך על המוגמר, הביקורת הפרלמנטרית עליה

מצומצמת בניגוד" ועדה משותפת"הקמת : היה זה רק ראשון בשרשרת פגמים.32.2
דיון מרתוני וחפוז בזמן שחברי הועדה מתרוצצים במליאה ובחדרי; למקובל
ההסדרים, הוועדות בחוק  המאגר; ודנו  נחיצות  בשאלת  מלדון  הימנעות 

מצג שווא- ובמקביל , העדר תשתית עובדתית; ומידתיות הפגיעה שהוא מסב
חוזר ונשנה כאילו המאגר הביומטרי נחוץ כדי להפסיק את מכת זיוף תעודות
.הזהות וכן חתימת חוזה להנפקת תעודות ביומטריות בטרם החל הדיון בכנסת

לאיין את מהותה הדמוקרטית של"פגמים אלה יורדים לשורש ההליך ויש בהם 
( הכנסת  '   נ     האזרח     לזכויות     האגודה 3106/04צ "בג" (הפעולה הפרלמנטרית

( ישראל     ממשלת  '   נ     בישראל     העופות     מגדלי     ארגון 4885/03צ "בג); 2005
2004.((
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יושב ראש הכנסת בתקופה הרלוונטית בכבודו ובעצמו תיאר את הדיון שקיימה.32.3
והדגיש כי לא מדובר", קיצורי דרך", "מראית עין", "מס שפתיים"הועדה כ

הדיון הפרלמנטרי". פרוצדורה שיורדת למהות"בפגמים פרוצדוראליים אלא ב
.על ידי הרשות המבצעת תוך דריסת עקרון הפרדת הרשויות" נחטף"

הכרזה על בטלות החקיקה לא חותרת תחת עקרון הרשויות אלא, בנסיבות אלו.32.4
אותו לחזק  כדי  אנשי. מתחייבת  יגבשו  שנים  הדעת שבמשך  על  יעלה  לא 

ִעמנהל מיזמים טכנולוגיים יומרניים והרי, במחשכים וללא שיתוף הציבור, ה
אז, סכנות יועצים משפטיים, ורק  בסוללה של  הכנסת, מלווים  יעוטו על 

.ויאיצו בה לאשר להם בחקיקה חפוזה לעשות כרצונם

עתה.32.5 לתוקף , רק  החוק  וכניסת  התקנות  תיקון  על  ההצבעה  ביום(בעת 
,הצביעה הועדה המשותפת על התקנות בשעות לילה מאוחרות) 22.03.2017

,כאשר התקנות המתוקנות הונחו על שולחן הכנסת רק מספר שעות לפני כן
וכאשר לאף אחד מהעותרים לא התאפשר להגיע לכלל ההצבעות בהתראה קצרה

.זו להציג את עמדותיהם

כשבוע וחצי עד שבועיים, לכל המוקדם, פרוטוקול הועדה צפוי להיות זמין.32.6
מחשש, באופן המונע את הכללת האמור בפרוטוקול זה בעתירה זו, לאחר הדיון

כי זו תידחה מטעמי שיהוי ולנוכח העובדה כי באחד ביוני יש חובה להתחיל
אי הגשת העתירה כעת עלולה לגרום. בהכללת פרטי כלל האזרחים במערכת

".המעשה העשוי"להפעלת דוקרטינת 

כדי להביא לבטלות, לכל הפחות.32.7 ככל שאין בפגמים שנפלו בהליך החקיקה 
הם משליכים על טיב הביקורת השיפוטית על מידתיות, החקיקה כשלעצמם

היקף הביקורת השיפוטית ביחס לתוכנה"שהרי ,  בזכויות אדםחוקפגיעתו של ה
אמנון רובינשטיין" (.של החקיקה עשוי להיות מושפע מאופיו של הליך החקיקה

).730' ע) 2005(וברק מדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל 

כאמור, ברור כי כל הדיונים שהתקיימו היו על סמך תשתית עובדתית חסרה.32.8
.בעתירה זו

"הפיילוט" ו"הוראת השעה" אינם מציל את החוק מבטלות.33

.הפיילוט עצמו לא הוכיח את נחיצות החוק וקיימו מעיד על הכשלים הרבים.33.1
עצם העובדה ששר הפנים בחר שלא להוציא צו על פי חוק אלא, יתרה מזאת

,בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’ / ______ 17ץ "בג
.118 מתוך 110עמ’ 

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/500_240.doc


מעידה כי לו היה צריך להוציא, לפנות להליך חקיקה חדש שייתר את הפיילוט
.הרי שזה היה קובע כי לא הוכחה נחיצות המאגר, צו כזה

בצו דורש) 7(4סעיף , לדוגמא. הפיילוט נמנע מלמדוד מדדים חשובים, בפועל.33.2
;".3מספר המקרים בהם לא נתן תושב את הסכמתו כאמור בסעיף "למדוד את 
לאורך כל הפיילוט הציגו הרשות לניהול המאגר הביומטרי ורשות, למרות זאת

הסירובים כמות  את  ולא  לניסוי  המתנדבים  אחוז  את  להציג  .האוכלוסין 
החשיבות בהבדל בין כמות הסירובים לבין אחוז המצטרפים למאגר הביומטרי

הקובע כי כל פקיד ברשות, לצו) 7(4מכלל מסמכי הזיהוי חשוב לאור סעיף 
פונה לכל  יציע  זיהוי, האוכלוסין  מסמך  להנפקת  לפונה  רק  להצטרף, ולא 

הסירוב. למאגר כן, אחוז  שהעדיפו, עם  תיעוד  מבקשי  של  ממספרם  גבוה 
להמשיך ולהחזיק בתעודה ישנה ובלבד שלא ייאלצו למסור את פרטיהם למאגר

.הביומטרי

מספיק לראות את התורים שהשתרכו בלשכות רשות האוכלוסין, למעשה.33.3
לאחריו מאד  וסמוך  החוק  להעברת  היקף, עובר  גדול  מה  להבין  כדי 

החוק מורכבות  למרות  אשר  ומשפטית, התושבים  למרות, טכנית  ואשר 
התמריצים והמשאבים שהשקיעו המשיבים כדי לשכנע את הציבור לתת את

ולא למסור" לדחות את הקץ"עדין פועל כמיטב יכולתו כדי , פרטיו למאגר
.את פרטיו בכפייה למאגר חסר תכלית ומסוכן

נובע מההוראה הקובעת.33.4 לא מיותר לציין שחלק משמעותי מהפגיעה בזכויות 
שגם אלו שעמדו על כך שלא יצטרפו למאגר הביומטרי המלא במחיר קבלת

יאלצו למסור את טביעות אצבעותיהם לצורך, תיעוד מזהה לתקופה קצרה יותר
.משווה" בדיקה"

.נקודה לזכותו" פיילוט"אין לראות בכך שבשלב הראשון פעל המאגר במסגרת .33.5
הנכון הוא  שעלו : ההפך  והתוצאות  עלו(הפיילוט  מלמדים) ושלא  ממנו 

בעלמא חששות  אינם  העותרים  שמעלים  את. שהחששות  בחן  לא  הפיילוט 
בשלב. ולא בדק את הצורך במאגר, תרומתו של המאגר למימוש תכלית החקיקה

המשפטית הבחינה  של  עבר, זה  שהחוק  להניח, ולאחר  ניתן  בשונה, לא 
21' פס) 2008( פנים     לביטחון   השר' נ   ד"עוה     לשכת 1548/07ץ "מהנסיבות בבג

ועל פיהם, להניח כי הנתונים שהצטברו בתקופת הניסיון ינותחו…"כי ניתן 
."ניתן יהיה לבחון את משמעותה של השיטה… במציאות החיים…
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השעהה.33.6 והוראת  ליצור פיילוט  כדי  תוכננו  יסייע" עובדות בשטח"  באופן שלא 
וכדי, ולא יסייע לביקורת שיפוטית אלא ישבשן, לקבלת החלטות על ידי הכנסת

עשוי מעשה  בפני  והשופטת  המחוקקת  הרשות  את  השקיעה. להעמיד  בכך 
הרשות המבצעת משאבי עתק הן לצורך הקמת התשתיות היקרות והן לצורך

ניתן, הכסף שהושקע הושקע, ואולם. הקמת הרשות שתנהל את המאגר לא 
במצב עניינים זה יש לקבוע כי די במשאבים המיותרים שהושקעו ואין. להשיבו

כאשר ישנן, להוסיף על כך גם פגיעות ישירות ועתידיות בזכויות יסוד חוקתיות
יותר אפקטיביות  להכל, חלופות  ובנוסף  פחות  יותר, פוגעניות  צנועות 

.בדרישותיהן הפיננסיות

בטלות הוראת השעה.34

לא נעלמה בפני העותרים הטענה שתבוא על ידי המשיבים כי הוראת השעה.34.1
.אותה וולונטריות אין בה כדי לרפא הפגם, אולם". וולונטריים"מכילה הסדרים 

השוואת טביעות האצבע של כלל האזרחים מול המאגר הנמצא, ראשית
,מדובר בהסדר כפייתי שבפועל מקים מאגר ביומטרי בכפיה. אינה וולונטרית

שנים לחמש  זמני  שהוא  המשיבים, שנית. הגם  ידי  על  שניתן  התמריץ 
.להצטרפות למאגר הביומטרי הוא כזה ששולל וולונטריות

:כאשר דיבר על חיפוש בהסכמה, כדברי בית משפט נכבד זה בפרשת בן חיים.34.2
שמשמעותה היא ויתור על הזכות החוקתית, הסכמה שניתנת בנסיבות אלה“

שכן; איננה הסכמה מדעת, לפרטיות כלפי השוטר המבקש לערוך את החיפוש
"היא אינה מבטאת בחירה אמיתית ואוטונומית של האזרח לוותר על זכויותיו

)).06.03.2012, (אברהם בן חיים נ’ מדינת ישראל 10141/09פ "רע(

על הוולונטריות הלא קיימת עמד לאחרונה בית הדין הארצי לעבודה בעניין.34.3
ניתן ביום(הסתדרות העובדים החדשה נ’ עיריית קלנסווה  7541-04-14עסק 

למשל בדרך של הטלת, כפייה ישירה או עקיפה על העובד“): 15.03.2017
כן לעשות  סירובו  בגין  עליו  החופשי, סנקציה  ברצון  במקרה. פוגמת 

לא תעשינה שימוש בשעון שלפנינו העירייה התרתה בעובדות החינוך שאם 
".לא ישולם שכרן, הביומטרי בטביעת אצבען

נוספים על) קנסות(הרצון החופשי נפגם כאשר מוטלות עלויות , במקרה שלנו.34.4
ידרשו להנפיק מסמכי, לא ירצו ליתן טביעת אצבעם למאגר הביומטרי: אזרחים

.זיהוי התקפים לחמש שנים בלבד ולא לעשר
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ולא, הסכמתם של התושבים לתת טביעות אצבע למאגר אינה הסכמה מדעת.34.5
כ מיכאל מלכיאלי ברגע האחרון להעלות הסתייגות לחוק שתחייב"בכדי ביקש ח

להסתפק ולא  לתושבים  שפות  בחמש  הסבר  להציג  הפנים  עובדי משרד  את 
.פה-בהסבר בעל

רק" וולונטרי"למרות שלאורך כל תקופת הפיילוט היה הסדר ההנפקה , לא בכדי.34.6
היו צריכים העותרים דכאן לעתור לבית משפט נכבד זה על, לאזרחים שהתנדבו

טביעות ליתן  אזרחים  המשדלים  בטלויזיה  הפרסומים  את  לעצור  מנת 
המאגר סכנות  כנגד  אזהרה  לפרסם  המשיבים  את  לחייב  וכן  אצבעותיהם 

).פרופ’ קרין נהון נ’ רשות השידור ואח’ 7128/13ץ "בג(הביומטרי 

פסילה בשל הפגיעה ביחסי חוץ.35

נושא אחרון אליו יש להדרש הוא העובדה כי מאגר ביומטרי יפגע ביחסי החוץ.35.1
.של מדינת ישראל

נתנה קבוצת המשימה של האיחוד האירופי את המלצתה בהתאם 2009בשנת .35.2
לאמנה האירופית להגנה על פרטים בהתחשב בעיבוד מידע 30ו 29לסעיפים 

זה  (“EC/95/46(ובזרימה החופשית של מידע  כי"), הדירקטיבה)  הקובעת 
בישראל ישנה מידה נאותה של הגנה על הפרטיות המאפשרת העברת מידע בין

.ישראל לבין מדינות האיחוד האירופי

זו.35.3 החלטת , החלטה  בקצרה  לשוק Adequacyהנקראת  שאיפשרה  זו  היא 
בלא החלטה זו: יובהר. לצמוח בעשור האחרון, ובפרט לחברות מידע, טק-ההיי

.לא יוכלו חברות ישראליות לאחסן מידע על אודות תושבים ואזרחים אירופיים

על המצב המשפטי שאיפשר הגנה, בין היתר, החלטת קבוצת המשימה התבססה.35.4
.וחקיקה שקובעת הגנה ראויה על מידע פרטי, מהותית על המידע בישראל

”Safe Harbor"כך פסק בית המשפט האירופי לזכויות אדם עת פסל את הסדר .35.5
על העברת מידע על אודות אזרחיםואסרבין ארצות הברית לאיחוד האירופי   

:אירופיים לארצות הברית

In particular, legislation permitting the public
authorities  to  have  access  on  a  generalised
basis  to  the  content  of  electronic
communications  must  be  regarded  as
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compromising the essence of the fundamental
right to respect for private life, as guaranteed
by Article 7 of the Charter. …

Likewise,  legislation  not  providing  for  any
possibility  for  an  individual  to  pursue  legal
remedies in order to have access to personal
data  relating  to  him,  or  to  obtain  the
rectification or erasure of such data, does not
respect the essence of the fundamental right
to effective judicial protection, as enshrined in
Article 47 of the Charter. The first paragraph
of Article 47 of the Charter requires everyone
whose rights and freedoms guaranteed by the
law of the European Union are violated to have
the  right  to  an  effective  remedy  before  a
tribunal in compliance with the conditions laid
down  in  that  article.  The  very  existence  of
effective  judicial  review  designed  to  ensure
compliance  with  provisions  of  EU  law  is
inherent in the existence of the rule of law” (C
362/14  Maximillian  Schrems  v  Data
Protection Commissioner)

,בעקרונות של צמידות המטרה המובהק בחוק הישראלי) בין היתר(בהתחשב .35.6
ביני לביני, אולם. הסכימה קבוצת העבודה להכיר בהגנה על הפרטיות בישראל

.השתנה המצב המשפטי

לקבל.35.7 שלא  יבחר  זה  נכבד  משפט  שבית  ככל  כי  מאמינים  העותרים 
הדבר עשוי לפגוע, ולאפשר שימוש במידע שלא לתכלית החוק, עתירתם

ישראל מדינת  של  החוץ  המוגנים, ביחסי  באינטרסים  לפגיעה  במקביל 
.האינדיבידואלים
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הערה לפני סיום.36

ששם ללנו  שֲשה  ֲעַע ַנְנ ְוו ִיַים  ַנְמ לש ַנְב ֹרְראשוׁ  ְוו לדל  ְוג ִיַמ ִיַעיר ו ללנו  שֲנה  ְוב ִיַנ לבה  לה ְומרו:  ֹרְיא ַנְו " (בראשית, י"א, ג)"

מעלה .36.1 זו  לעולם"עתירה  בהתאמתו  הצורך  והיא  המשפט  של  נצחית  בעיה 
ומדעיים, משתנה טכנולוגיים  לשינויים  התאמתו   – הספציפי  .ובמקרה 

כן-ועל, ההתפתחויות בעולם המדע והטכנולוגיה הופכות מהירות יותר מבעבר
הדברים" .ניצב המשפט בפני אתגרים חדשים בתכיפות גדולה מבעידן קודם

נהאזרח     לזכויות     האגודה 8070/98ץ "שהיו נכונים בבג ד"פ( הפנים     משרד  ' ' 
.נכונים גם בעניננו כפי שהיו נכונים מבראשית)) 2004 (863, 842) 4(ח "נ

הפער ההולך וגדל בין המציאות לבין השיח המשפטי והערכים העומדים בבסיסו.36.2
המשפט ניצב בפני אתגר. בולט ומדאיג במיוחד במישור של טכנולוגיות המידע

לא. וסכנה של אובדן הבכורה בקביעת הנורמות והאתיקה בחברה שבה אנו חיים
אלא  המשפט  בפני  האתגר  את  מציבה  אנשי", המומחים"הטכנולוגיה 

.והגורמים ששוכרים את שירותיהם, הטכנולוגיה

,ואולם. בתי המשפט נוטים לייחס משקל מיוחד לחוות דעתם של מומחי הרשות.36.3
העתירה ולרוחב  לאורך  שתוארו  האירועים  פעם, השתלשלות  שלא  מלמדת 

הוותיקה הבירוקרטית  לכוחנות  כסות  משמשת  החדישה  אותם. הטכנולוגיה 
שררה ואנשי  הטכנולוגיה, פקידים  חידושי  בשורת  את  בפיהם  ,שנושאים 

ממהרים להסות את המומחה ולהתעלם ממנו כשחוות דעתו אינה עולה בקנה
את ההתעלמות מעמדותיה, למשל, רק כך אפשר להבין. אחד עם רצונותיהם

רמו של  של, ט"והמלצותיה  בצומת  המומחיות  את  לרכז  כדי  שהוקמה 
או את), 4660     ממשלה     החלטתראו " (טכנולוגיות מידע והגנה על הפרטיות"

את עמדתם לגבי הקמת מאגר" עדינות"אילוצם של מומחי משרד הפנים לבטא ב
לפרטיות  עיצוב  לעיל9.11ראו פסקה (בשיטה של  המומחים).   ,הקול קול 

.והידיים ידי בעלי השררה

שמשרתים בראש וראשונה, יש לזכור כי לממשלה יש צוות מצומצם של מומחים.36.4
והצרכים של הלקוח שלהם ואלה אינם, המנגנון הממשלתי: את האינטרסים 

נכון שבמדינה דמוקרטית יש חפיפה מסוימת בין. זהים תמיד לאלה של נתיניו
אבל כל אמנה חברתית וכל משטר דמוקרטי מבוססים על יסוד ההכרה, השניים

:בירנהק' כפי שמסביר פרופ. במתח המתמיד שקיים ביניהם
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היא מגלמת ערכים ניטראלית.  "הטכנולוגיה אינה 
חברתיים ואף ערכי מוסר. יש טכנולוגיות שמאיימות
על פרטיותנו ויש כאלה שמגנות עליה. הטכנולוגיה,
או לפרטיות  'רעה'  בהכרח  אינה  כוללני  באופן 
בתוך הוטמעו  הערכים  לפרטיות…  'טובה' 
הטכנולוגיה על ידי מפתחיהן, בין בכוונת מכוון ובין

במקרה…

לפרטיות ידידותית  טכנולוגיה  לעצב  האפשרות 
מתבססת על הבנה של טכנולוגיה – כל טכנולוגיה
הטכנולוגיה  … חברתית  הבניה  של  כתוצר   –
אוספי המוכרים,  של  האינטרסים  לפי  מעוצבת 
המידע ולא של הלקוחות, מושאי המידע … זו אינה
תורה מסיני, וכשם שמרבית הטכנולוגיות מעוצבות
בדרך אותן  לעצב  אפשר  מידע,  לאיסוף  כאמצעי 

).261 ו-50ידידותית לפרטיות". (בירנהק, 

אטימות, קלות דעת, השימוש המופקר בטכנולוגיות מידע הוא תוצר של כוחנות.36.5
עסקיים ואינטרסים  הארובות, ביורוקרטית  את  שהצמיחו  חולשות  אותן 

מגדולי, Bruce Schneierכפי שמסביר . המזהמות של המהפכה התעשייתית
:בתוך" Architecture of Privacy("המומחים לאבטחת מידע בארצות הברית 

schneier.com:(

"We need to be more deliberate. A lot of information-age architecture is
about data: what is collected, who controls it, and how it is used. Data is
the lifeblood of the information age, but much of it is very personal. We
need  to  design  systems  that  limit  unnecessary  data  collection,  give
individuals control over their data, and limit the ability of those in power to
use that data for mass surveillance. Data is the pollution of the information
age… And, like physical pollution during the early decades of the industrial
age, most people completely ignore the problem. Just as we look back at
the beginning of the previous century and shake our heads at how the
titans of the industrial age could ignore the pollution they caused, future
generations will look back at us—in the early decades of the information
age—and  judge  our  architecture,  and  what  we  did  to  foster  freedom,
liberty,  and  democracy.  Did  we  build  information  technologies  that
protected  people's  freedoms  even  during  times  when  society  tried  to
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subvert them? Or did we build technologies that could easily be modified to
watch and control? History will record our choices."

לסיכום.37

מקים מאגר ביומטרי ריכוזי אשר, אשר עבר בהליך פגום, החוק נשוא עתירה זו.37.1
כבוד האדם: פוגע בזכויות יסוד חוקתיות שלא לפי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד

החוק כופה על תושבי ישראל ואזרחיה למסור את פרטיהם האישיים. וחירותו
בכלל ובנסיבות, מצב זה. ביותר למאגר ריכוזי על אף ידיעה ברורה שידלוף

אינו חוקתי ואינו יכול לעמוד, העניין כפי שפורטו בעמודים הקודמים בפרט
.בפני ביקורת שיפוטית

מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כמבוקש ברישא, אשר על כן.37.2
ולאחר קבלת תשובת המשיבים להופכו למוחלט תוך חיובם בתשלום, לעתירה זו

.ד"ט עו"הוצאות העותרים ושכ

.2017 מרץ 27היום, 

________________________

גלית לובצקי, עו"דיהונתן י. קלינגר, עו"ד

כ העותרים"ב
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תצהיר

שהוזהרתי כי  עלי לומר את האמת כולה 057696528זהות ' אני החתום מטה בועז ארד מס 
מצהיר בזה, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  הקבועים בחוק, ואת האמת בלבד

:לאמור

אני עושה תצהירי זה בתמיכה לעתירתי ועתירת התנועה לזכויות דיגיטליות ואחרים.1
.כנגד המאגר הביומטרי

.אני אחד העותרים בעתירה.2

.לעתירה הוא מידיעתי האישית 25 – 1האמור בסעיפים .3

.לעתירה הוא על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי 37 – 26האמור בסעיפים .4

.  זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי. 5.6

 

חתימה  

:אישור

הופיע בפני בועז ארד 21.10.2013מאשר בזה כי ביום _________- , אני החתום מטה  
ולאחר שהזהרתיו כי עליו 057696528' שזיהיתיו על פי תעודת  זהות מס/ המוכר לי אישית

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה, לומר את האמת כולה ואת האמת  בלבד
.אישר נכונות  הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני, כן

ד"עו_____________, 
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חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר מידע, התש"ע-2009*

פרק א': מטרה
מטרותיו של חוק זה הן: 1  מטרה 

קביעת הסדרים אשר יאפשרו זיהוי ואימות זהות של תושבי ישראל באמצעות   )1(
הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים בתעודת זהות ובמסמך נסיעה, 
באופן שימנע זיוף ושימוש בזהות אחרת, וכן קביעת השימושים המותרים באמצעים 

ובנתונים כאמור; 

לצורך  שניטלו  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  שיכלול  ביומטרי  מידע  מאגר  הקמת   )2(
שילובם במסמכי זיהוי כאמור בפסקה )1(, וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, 
וקביעת השימושים המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות 

הביטחון; 

קביעת הסדרים הנדרשים לשם הגנת הפרטיות של תושבים שניטלו מהם אמצעי   )3(
זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, ובכלל זה לעניין דרכי הגישה למאגר הביומטרי ואבטחת 

המידע בו  

פרק ב': הגדרות 
בחוק זה - 2  הגדרות 

"אמצעי זיהוי ביומטריים" - תמונת תווי הפנים ותמונות שתי טביעות האצבעות 
המורות של אדם, שניתן להפיק מהן נתוני זיהוי ביומטריים; 

"אמצעים או נתונים ביומטריים" - אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים;

"ביומטרי" - מאפיין אנושי פיזיולוגי, ייחודי, הניתן למדידה ממוחשבת; 

"הנחיות הרשות" - הנחיות פנימיות שקבע ראש הרשות לפי סעיף 35)ג(; 

"ועדת השרים ליישומים ביומטריים" - ועדת השרים ליישומים ביומטריים שמונתה 
לפי סעיף 31; 

"ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים" - ועדת הכנסת המשותפת ליישומים 
ביומטריים כמשמעותה בסעיף 32; 

"ועדת הכנסת המשותפת" - ועדה משותפת לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 
לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה של 

הכנסת;

"חוק הדרכונים" - חוק הדרכונים, התשי"ב-1952  1; 

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  2; 

"חוק להסדרת הביטחון" - חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 3;

"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965  4; 

2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )7 בדצמבר  התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התש"ע   *
הממשלה - 408, מיום כ"ח בתשרי התשס"ט )27 באוקטובר 2008(, עמ' 2 

ס"ח התשי"ב, עמ' 260   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348   3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   4
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"חוק שירות הביטחון הכללי" - חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  5; 

"יישומים ביומטריים" - נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים 
ושימושים באמצעים ובנתונים ביומטריים, הכל לפי הוראות חוק זה; 

"כללים" - הוראות שקבע ראש הממשלה לפי סעיף 35)ב(; 

"המאגר הביומטרי" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 10; 

"הממונה על יישומים ביומטריים" - הממונה על יישומים ביומטריים שמונה לפי 
סעיף 30; 

"הממונה על הפרטיות" - הממונה על הפרטיות במאגר הביומטרי שמונה לפי סעיף 26; 

"מסמך זיהוי" - תעודת זהות או מסמך נסיעה; 

"מסמך נסיעה" - דרכון או תעודת מעבר כהגדרתם בחוק הדרכונים; 

הפנים,  משרד  של  מטעמו  הפועל  גוף  או  הפנים  במשרד  יחידה   - הנפקה"  "מרכז 
המייצרים והמנפיקים מסמכי זיהוי לפי חוק זה, חוק המרשם וחוק הדרכונים;

"מרשם האוכלוסין" - כמשמעותו לפי חוק המרשם; 

"נוהלי הרשות" - נהלים פנימיים שקבע ראש הרשות לפי סעיף 35)ד(; 

"נתוני זיהוי ביומטריים" - נתונים ביומטריים שהופקו מאמצעי זיהוי ביומטריים, וניתן 
לעשות בהם שימוש לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן ממוחשב או 

ממוחשב בחלקו; 

"רשויות הביטחון" - שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; 

"הרשות" - הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהוקמה לפי סעיף 11; 

"רשם מאגרי המידע" - רשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות;

"השר" - שר הפנים; 

"תוצאת זיהוי" - תוצאת תהליך ההשוואה בין אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו או 
התקבלו, לפי כל דין, או נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם ובין אמצעים או 

נתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי; 

"תושב" - מי שרשום במרשם האוכלוסין; 

"תמונת פנים באיכות פחותה" - תמונת תווי פניו של אדם המאפשרת זיהוי חזותי שלו 
והמעובדת כך שנתוני הזיהוי הביומטריים שיהיה ניתן להפיק ממנה לא יוכלו 
לשמש, באופן מעשי, לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם, באופן ממוחשב או 

ממוחשב בחלקו;

"תעודת זהות" - כמשמעותה בחוק המרשם  

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים

סימן א': נטילה והפקה לצורך הנפקת מסמך זיהוי

נטילת אמצעי 
זיהוי ביומטריים 

והפקת נתוני זיהוי 
ביומטריים לצורך 

הנפקת מסמך זיהוי 

זיהוי 3   עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, מוסמך ליטול מתושב אמצעי  )א( 
ביומטריים ולהפיק מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים, לצורך הנפקת מסמך 
זיהוי לאותו תושב, שיכלול אמצעים או נתונים כאמור, ובלבד שעובד משרד הפנים 

וידא ואימת קודם לכן את זהותו של אותו תושב 

ס"ח התשס"ב, עמ' 179   5

"חוק שירות הביטחון הכללי" - חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  5; 

"יישומים ביומטריים" - נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים 
ושימושים באמצעים ובנתונים ביומטריים, הכל לפי הוראות חוק זה; 

"כללים" - הוראות שקבע ראש הממשלה לפי סעיף 35)ב(; 

"המאגר הביומטרי" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 10; 

"הממונה על יישומים ביומטריים" - הממונה על יישומים ביומטריים שמונה לפי 
סעיף 30; 

"הממונה על הפרטיות" - הממונה על הפרטיות במאגר הביומטרי שמונה לפי סעיף 26; 

"מסמך זיהוי" - תעודת זהות או מסמך נסיעה; 

"מסמך נסיעה" - דרכון או תעודת מעבר כהגדרתם בחוק הדרכונים; 

הפנים,  משרד  של  מטעמו  הפועל  גוף  או  הפנים  במשרד  יחידה   - הנפקה"  "מרכז 
המייצרים והמנפיקים מסמכי זיהוי לפי חוק זה, חוק המרשם וחוק הדרכונים;

"מרשם האוכלוסין" - כמשמעותו לפי חוק המרשם; 

"נוהלי הרשות" - נהלים פנימיים שקבע ראש הרשות לפי סעיף 35)ד(; 

"נתוני זיהוי ביומטריים" - נתונים ביומטריים שהופקו מאמצעי זיהוי ביומטריים, וניתן 
לעשות בהם שימוש לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן ממוחשב או 

ממוחשב בחלקו; 

"רשויות הביטחון" - שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; 

"הרשות" - הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהוקמה לפי סעיף 11; 

"רשם מאגרי המידע" - רשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות;

"השר" - שר הפנים; 

"תוצאת זיהוי" - תוצאת תהליך ההשוואה בין אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו או 
התקבלו, לפי כל דין, או נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם ובין אמצעים או 

נתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי; 

"תושב" - מי שרשום במרשם האוכלוסין; 

"תמונת פנים באיכות פחותה" - תמונת תווי פניו של אדם המאפשרת זיהוי חזותי שלו 
והמעובדת כך שנתוני הזיהוי הביומטריים שיהיה ניתן להפיק ממנה לא יוכלו 
לשמש, באופן מעשי, לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם, באופן ממוחשב או 

ממוחשב בחלקו;

"תעודת זהות" - כמשמעותה בחוק המרשם  

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים

סימן א': נטילה והפקה לצורך הנפקת מסמך זיהוי

זיהוי 3   עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, מוסמך ליטול מתושב אמצעי  )א( 
ביומטריים ולהפיק מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים, לצורך הנפקת מסמך 
זיהוי לאותו תושב, שיכלול אמצעים או נתונים כאמור, ובלבד שעובד משרד הפנים 

וידא ואימת קודם לכן את זהותו של אותו תושב 

נטילת אמצעי 
זיהוי ביומטריים 

והפקת נתוני זיהוי 
ביומטריים לצורך 

הנפקת מסמך 
זיהוי 
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אמצעים ונתונים שניטלו והופקו לפי הוראות סעיף קטן )א( יוצפנו באופן אוטומטי  )ב( 
מיד לאחר הנטילה וההפקה, כך שלא יהיו ניתנים לפענוח, קריאה או שימוש, אלא על 

ידי הרשות או מרכז הנפקה בהתאם להוראות לפי חוק זה  

לצורך  לרשות  יועברו  )ב(  קטן  בסעיף  כאמור  המוצפנים  והנתונים  האמצעים  )ג( 
הכללתם במאגר הביומטרי כאמור בסעיף 10)א(, ולצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 

14, וכן למרכז הנפקה לצורך הכללתם במסמכי זיהוי לפי סעיף 4 

תושב חייב לאפשר לעובד משרד הפנים ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים  )ד( 
לצורך הנפקת מסמך זיהוי, לפי הוראות סעיף קטן )א(; סירב תושב לנטילת אמצעי זיהוי 

ביומטריים כאמור, לא יונפק לו מסמך הזיהוי  

אמצעים ונתונים שניטלו והופקו לפי הוראות סעיף קטן )א( לא ייאגרו באופן  )ה( 
ממוחשב, למעט במאגר הביומטרי, מעבר לנדרש לצורך העברתם לרשות ולמרכז הנפקה 
לפי הוראות סעיף קטן )ג(, והם יימחקו באופן אוטומטי מכל מקום שבו נשמרו, בתהליך 

הנטילה, ההפקה וההעברה מיד לאחר שהרשות ומרכז הנפקה אישרו את קבלתם 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות עובד משרד הפנים לעשות שימוש  )ו( 
בתמונת תווי פניו של אדם שניטלה לפי סעיף קטן )א( לצורך הפקת תמונת פנים באיכות 

פחותה לפי הוראות סעיף 27 

3)ג( יעשה 4 מרכז הנפקה מרכז הנפקה שקיבל אמצעים ונתונים מוצפנים לפי הוראות סעיף  )א( 
בהם שימוש לצורך הכללתם במסמך זיהוי בלבד; הכללת אמצעים או נתונים כאמור 
במסמך זיהוי תיעשה לאחר שמרכז הנפקה וידא, בדרך שיורה השר, כי תוצאת הזיהוי 

שהתקבלה במשרד הפנים לפי סעיף 14 אינה מונעת את הנפקתו 

האמצעים והנתונים המוצפנים שהועברו למרכז הנפקה לפי הוראות סעיף 3)ג(  )ב( 
לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך הנפקת מסמך זיהוי והם יימחקו באופן 

אוטומטי מיד לאחר הנפקתו 

על מרכז הנפקה יחולו ההוראות לעניין סודיות, שמירת מידע, אבטחת מידע  )ג( 
והגנת הפרטיות החלות על משרד הפנים לפי חוק זה, לפי חוק להסדרת הביטחון ולפי 
כל דין אחר, והכל בהתאמות שקבע השר בתקנות, באישור ועדת הכנסת המשותפת 

ליישומים ביומטריים 

הגבלת העברה של 
אמצעים או נתונים 

ביומטריים בשלב 
ההנפקה

עובד משרד הפנים או מרכז הנפקה שקיבל אמצעים או נתונים ביומטריים לפי 5  )א( 
הוראות סימן זה לא יעבירם לכל גורם אחר, על אף האמור בכל דין, אלא לפי הוראות 

סימן זה 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיך לעניין זה, רשאי להעביר באופן פרטני אמצעים  )ב( 
או נתונים ביומטריים לגבי אדם מסוים לצורך הליך שהמדינה היא צד לו, ככל שההליך 
נוגע לנטילה, להפקה או להנפקה לפי סימן זה, למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, 
לפרקליטות המדינה, לבית המשפט, וכן לגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת 
החוק שקבע שר המשפטים, בצו, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, 

ובלבד שהמידע חיוני לצורך ביצוע תפקידיהם 

מידע  לעניין  המשותפת,  הכנסת  לוועדת  וחשבון  דין  שנה,  מדי  ימסור,  השר  )ג( 
שהועבר לפי סעיף קטן )ב( ובכלל זה מספר הפניות שהוגשו למשרד הפנים לצורך קבלת 

מידע כאמור, זהות הפונים ומטרות הפנייה 
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סימן ב': נטילה והפקה לצורך זיהוי ואימות זהות

נטילת אמצעי 
זיהוי ביומטריים 

לצורך השוואתם 
לאמצעים או נתונים 
ביומטריים שבמסמך 

זיהוי 

בעלי התפקידים כמפורט להלן מוסמכים, לצורך אימות זהותו של אדם, במסגרת 6   )א( 
באופן  מהם  להפיק  ביומטריים,  זיהוי  אמצעי  ממנו  ליטול  דין,  לפי  תפקידם  מילוי 
אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים ולהשוות את האמצעים או הנתונים כאמור לאמצעים 

או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם: 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך;  )1(

שוטר;  )2(

סוהר;  )3(

עובד רשות הביטחון שראש רשות הביטחון הסמיכו לכך;  )4(

חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  6, שהוסמך לכך לפי   )5(
פקודות הצבא כהגדרתן בחוק האמור;

ממונה ביטחון או מאבטח, כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון של הגופים   )6(
המנויים בפרטים 2 ו–3 בתוספת הראשונה לחוק האמור, ששר הביטחון הסמיכם 

לכך;

איש משמר הכנסת כהגדרתו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת,   )7(
התשכ"ח-1968 7, שקצין הכנסת הסמיכו לעניין חוק זה;

מאבטח שהוא עובד הרשות להגנה על עדים לפי חוק להגנה על עדים,   )8(
התשס"ט-2008 8;

עובד בגוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה, שלצורך ביצוע תפקידו לפי דין   )9(
 נדרש לאמת זהותו של אדם; לעניין זה, "גוף ציבורי" - גוף כהגדרתו בפסקה )1(

אחד  בו  שמתקיים  הפרטיות,  הגנת  לחוק   23 שבסעיף  ציבורי"  "גוף  להגדרה 
מאלה:

מוטלת עליו חובה בחיקוק לאמת את פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי  )א( 
הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין; 

מוטל עליו תפקיד בחיקוק, וביצוע תפקידו כאמור מחייב אותו לאמת  )ב( 
את פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי הרישום המופיעים לגביו במרשם 

האוכלוסין 

השר, בהסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת,  )ב( 
יקבע בתקנות את התפקידים והסמכויות שלשם ביצועם רשאי עובד גוף ציבורי כאמור 
בפסקה )9( של סעיף קטן )א(, לבצע נטילה, הפקה והשוואה לפי אותו סעיף קטן, וכן 

תנאים והגבלות שיחולו על עובד כאמור 

השר רשאי לקבוע בתקנות בעלי תפקידים שאינם עובדי המדינה, שיהיו מוסמכים,  )ג( 
לצורך אימות זהותו של אדם, כדי למסור לו את מסמך הזיהוי שלו, או כדי לבצע פעולה 
אחרת במסמך הזיהוי שלו כפי שקבע השר, ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים, להפיק 
מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים ולהשוות את האמצעים או הנתונים 
כאמור לאמצעים או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם; 
בעל תפקיד שהוסמך לפי סעיף קטן זה לא יעשה שימוש בסמכותו אלא לאחר שעבר

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   6

ס"ח התשכ"ח, עמ' 197   7

ס"ח התשס"ט, עמ' 98   8

סימן ב': נטילה והפקה לצורך זיהוי ואימות זהות

בעלי התפקידים כמפורט להלן מוסמכים, לצורך אימות זהותו של אדם, במסגרת 6   )א( 
באופן  מהם  להפיק  ביומטריים,  זיהוי  אמצעי  ממנו  ליטול  דין,  לפי  תפקידם  מילוי 
אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים ולהשוות את האמצעים או הנתונים כאמור לאמצעים 

או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם: 

נטילת אמצעי 
זיהוי ביומטריים 

לצורך השוואתם 
לאמצעים או 

נתונים ביומטריים 
שבמסמך זיהוי 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך;  )1(

שוטר;  )2(

סוהר;  )3(

עובד רשות הביטחון שראש רשות הביטחון הסמיכו לכך;  )4(

חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  6, שהוסמך לכך לפי   )5(
פקודות הצבא כהגדרתן בחוק האמור;

ממונה ביטחון או מאבטח, כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון של הגופים   )6(
המנויים בפרטים 2 ו–3 בתוספת הראשונה לחוק האמור, ששר הביטחון הסמיכם 

לכך;

איש משמר הכנסת כהגדרתו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת,   )7(
התשכ"ח-1968 7, שקצין הכנסת הסמיכו לעניין חוק זה;

מאבטח שהוא עובד הרשות להגנה על עדים לפי חוק להגנה על עדים,   )8(
התשס"ט-2008 8;

עובד בגוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה, שלצורך ביצוע תפקידו לפי דין   )9(
 נדרש לאמת זהותו של אדם; לעניין זה, "גוף ציבורי" - גוף כהגדרתו בפסקה )1(

אחד  בו  שמתקיים  הפרטיות,  הגנת  לחוק   23 שבסעיף  ציבורי"  "גוף  להגדרה 
מאלה:

מוטלת עליו חובה בחיקוק לאמת את פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי  )א( 
הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין; 

מוטל עליו תפקיד בחיקוק, וביצוע תפקידו כאמור מחייב אותו לאמת  )ב( 
את פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי הרישום המופיעים לגביו במרשם 

האוכלוסין 

השר, בהסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת,  )ב( 
יקבע בתקנות את התפקידים והסמכויות שלשם ביצועם רשאי עובד גוף ציבורי כאמור 
בפסקה )9( של סעיף קטן )א(, לבצע נטילה, הפקה והשוואה לפי אותו סעיף קטן, וכן 

תנאים והגבלות שיחולו על עובד כאמור 

השר רשאי לקבוע בתקנות בעלי תפקידים שאינם עובדי המדינה, שיהיו מוסמכים,  )ג( 
לצורך אימות זהותו של אדם, כדי למסור לו את מסמך הזיהוי שלו, או כדי לבצע פעולה 
אחרת במסמך הזיהוי שלו כפי שקבע השר, ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים, להפיק 
מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים ולהשוות את האמצעים או הנתונים 
כאמור לאמצעים או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם; 
בעל תפקיד שהוסמך לפי סעיף קטן זה לא יעשה שימוש בסמכותו אלא לאחר שעבר
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בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, ורשאי 
השר לקבוע הגבלות ותנאים נוספים שיחולו על בעל תפקיד כאמור בהפעלת סמכותו 

לפי סעיף קטן זה 

נטילה, הפקה והשוואה כאמור בסעיף קטן )ג( לצורך אימות זהותו של אדם כדי  )ד( 
לבצע פעולה אחרת במסמך הזיהוי שלו, יכול שיבוצעו גם באמצעים ממוכנים ושלא 
בפני בעל תפקיד כאמור באותו סעיף קטן, בהתאם לתקנות שקבע השר, באישור ועדת 

הכנסת המשותפת 

)ה(  אדם חייב לאפשר למי שמוסמך לכך לפי הוראות סעיף קטן )א( ליטול ממנו אמצעי 
זיהוי ביומטריים לפי סעיף זה; סירב אדם לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים כאמור, יראו 

אותו כמי שלא הזדהה 

אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף זה ונתוני זיהוי ביומטריים  )ו( 
שהופקו מהם, לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך השוואתם מול האמצעים 
או הנתונים הביומטריים שבמסמך הזיהוי, והם יימחקו אוטומטית מיד לאחר קבלת 
תוצאת ההשוואה, אלא אם כן נדרשת השוואתם לאמצעים או לנתונים ביומטריים 

שבמאגר הביומטרי לפי סעיף 7)א()2(  

נטילת אמצעי זיהוי 
ביומטריים לצורך 

השוואתם לאמצעים 
או לנתונים 

ביומטריים שבמאגר 
הביומטרי

לרבות 7   לפניו,  הנמצא  אדם  של  זהות  אימות  או  זיהוי  לצורך  מוסמך,  שוטר  )א( 
גופה, ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים ולהפיק מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי 
ביומטריים, ולהעבירם לרשות לשם קבלת תוצאת זיהוי לפי הוראות סעיף 16, בהתקיים 

אחד מאלה: 

את  לאמת  או  זהותו  את  לברר  ונדרש  זיהוי  מסמך  נושא  אינו  האדם   )1(
זהותו; 

ההשוואה שנעשתה לפי הוראות סעיף 6 העלתה אי–התאמה בין אמצעי   )2(
הזיהוי הביומטריים שניטלו מאותו אדם לפי הסעיף האמור או נתוני הזיהוי 
הביומטריים שהופקו מהם, לבין האמצעים או הנתונים הביומטריים הכלולים 

במסמך הזיהוי של אותו אדם  

אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי סעיף זה או נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו  )ב( 
מהם באופן אוטומטי, וכן אמצעים או נתונים ביומטריים שניטלו או הופקו בידי שוטר 
לפי סעיף 6 ונדרשת השוואתם לאמצעים ולנתונים הביומטריים שבמאגר הביומטרי 
כאמור בסעיף קטן )א()2(, לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך העברתם 
לרשות לפי הוראות סעיף קטן )א(; אמצעים או נתונים כאמור יימחקו אוטומטית מיד 

לאחר ביצוע ההשוואה וקבלת תוצאת הזיהוי 

סימן ג': הסמכת עובד משרד החוץ

 הסמכת עובד
משרד החוץ לגבי 

 תושב השוהה
מחוץ לישראל 

לכך 8   הסמיכו  שהשר  הפנים  משרד  לעובד  ו–6   3 סעיפים  לפי  הנתונות  הסמכויות 
יהיו נתונות לעובד משרד החוץ ששר החוץ הסמיכו לכך, לגבי תושב השוהה מחוץ 
לישראל, ויחולו על עובד משרד החוץ שהוסמך כאמור הוראות לפי פרק זה החלות על 
עובד משרד הפנים, לרבות ההגבלות הקבועות בהן, בשינויים שקבעו השר ושר החוץ 

בתקנות, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת המשותפת 

סימן ד': שמירה על כבוד האדם ופרטיותו

שמירה על כבוד 
האדם ופרטיותו 

נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים והשוואתם לאמצעים 9   )א( 
או לנתונים ביומטריים שבמסמך זיהוי או במאגר הביומטרי, לפי הוראות פרק זה, יבוצעו 
בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו וימנעו פגיעה בהם במידה 

העולה על הנדרש  
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מי שהוקנתה לו סמכות נטילה, הפקה או השוואה לפי הוראות פרק זה, לא יעשה  )ב( 
שימוש בסמכותו אלא לאחר שעבר הכשרה מתאימה; הכשרה לפי פסקה זו תתייחס, 
בין השאר, לאופן הנטילה, ההפקה וההשוואה לפי פרק זה, לאופן הטיפול באמצעים 
או בנתונים הביומטריים שניטלו או שהופקו כאמור ולסיכונים הנובעים מאי–אבטחת 
זיהוי  שנוטלים ממנו אמצעי  שמירת כבודו של מי  תוך הקפדה על  המידע, והכל 

ביומטריים ועל פרטיותו 

פרק ד': הקמת המאגר הביומטרי וניהולו 

השר יקים, במשרד הפנים, מאגר מידע ביומטרי אשר יכלול אמצעי זיהוי ביומטריים 10  המאגר הביומטרי )א( 
שניטלו בידי עובד משרד הפנים מכוח סמכותו לפי סעיף 3 או בידי עובד משרד החוץ 
מכוח הסמכות האמורה כפי שהוחלה לגביו בסעיף 8, וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו 
מהם; המאגר הביומטרי יישמר באופן מוצפן, בנפרד מכל מידע אחר ולא יכלול פרטי 

רישום של התושב כמשמעותם בחוק המרשם או כל פרט מזהה אחר 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, יהיה ניתן לקשר בין אמצעים או נתונים ביומטריים  )ב( 
הם  שאליו  התושב  של  האוכלוסין  במרשם  זהותו  מספר  לבין  הביומטרי,  שבמאגר 

מתייחסים, בדרך שתיקבע בכללים ובכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף )ד( 

המאגר הביומטרי יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע או תתאפשר גישה אליו, אלא  )ג( 
לפי הוראות חוק זה  

השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, יקבע  )ד( 
תקנות בדבר דרכי ניהול המאגר הביומטרי, שמירת המידע בו ואופן העברת המידע 
ממנו, ורשאי הוא לקבוע בדרך כאמור כי המאגר הביומטרי יורכב מתתי–מאגרים 
נפרדים, שיתנהלו במשרד הפנים או במשרד ממשלתי אחר, או שיתנהלו בחלקם במשרד 
הפנים ובחלקם במשרד כאמור, והכל לשם הבטחת רמה גבוהה ככל שניתן של הגנה 

על המידע המצוי במאגר ואבטחתו  

הרשות לניהול 
המאגר הביומטרי 

השר יקים, במשרד הפנים, רשות לניהול המאגר הביומטרי שתהא אחראית לניהול 11   )א( 
המאגר הביומטרי ובכלל זה להפקת נתוני זיהוי ביומטריים מאמצעי זיהוי ביומטריים 
שהועברו אליה, לעיבודם, להעברת מידע מהמאגר הביומטרי וכן לאבטחת המאגר, 

לאחזקתו ולטיפול השוטף בו, הכל בהתאם להוראות לפי חוק זה  

השר, באישור הממשלה, ימנה את ראש הרשות, אשר יהיה אחראי לניהול הרשות  )ב( 
ולביצוע תפקידיה לפי חוק זה; ראש הרשות יהיה עובד המדינה ולא ימלא תפקיד אחר 

מלבד תפקידו כראש הרשות 

עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ולא ימלאו תפקיד אחר מלבד תפקידם ברשות;  )ג( 
עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות ראש הרשות ובפיקוחו  

לא יועסק עובד ברשות, אלא אם כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה  )ד( 
בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי  

פרק ה': העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו 

סימן א': הוראות כלליות 

העברת מידע 
מהמאגר הביומטרי 

וגישה אליו בהתאם 
להוראות החוק 

מידע 12   העברת  אחר,  והוראות כל דין  הפרטיות  הגנת  לחוק  ד'  פרק  הוראות  אף  על 
מהמאגר הביומטרי וגישה אליו מותרות בהתאם להוראות לפי חוק זה, בלבד  

גישה למאגר 
הביומטרי 

ראש הרשות, באישור השר וראש הממשלה, יקבע בהנחיות הרשות את אלה:13  )א( 

עובדי הרשות שתהיה להם הרשאת גישה למאגר הביומטרי;  )1(

מי שהוקנתה לו סמכות נטילה, הפקה או השוואה לפי הוראות פרק זה, לא יעשה  )ב( 
שימוש בסמכותו אלא לאחר שעבר הכשרה מתאימה; הכשרה לפי פסקה זו תתייחס, 
בין השאר, לאופן הנטילה, ההפקה וההשוואה לפי פרק זה, לאופן הטיפול באמצעים 
או בנתונים הביומטריים שניטלו או שהופקו כאמור ולסיכונים הנובעים מאי–אבטחת 
זיהוי  שנוטלים ממנו אמצעי  שמירת כבודו של מי  תוך הקפדה על  המידע, והכל 

ביומטריים ועל פרטיותו 

פרק ד': הקמת המאגר הביומטרי וניהולו 

השר יקים, במשרד הפנים, מאגר מידע ביומטרי אשר יכלול אמצעי זיהוי ביומטריים 10   )א( 
שניטלו בידי עובד משרד הפנים מכוח סמכותו לפי סעיף 3 או בידי עובד משרד החוץ 
מכוח הסמכות האמורה כפי שהוחלה לגביו בסעיף 8, וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו 
מהם; המאגר הביומטרי יישמר באופן מוצפן, בנפרד מכל מידע אחר ולא יכלול פרטי 

רישום של התושב כמשמעותם בחוק המרשם או כל פרט מזהה אחר 

המאגר הביומטרי

על אף האמור בסעיף קטן )א(, יהיה ניתן לקשר בין אמצעים או נתונים ביומטריים  )ב( 
הם  שאליו  התושב  של  האוכלוסין  במרשם  זהותו  מספר  לבין  הביומטרי,  שבמאגר 

מתייחסים, בדרך שתיקבע בכללים ובכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף )ד( 

המאגר הביומטרי יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע או תתאפשר גישה אליו, אלא  )ג( 
לפי הוראות חוק זה  

השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, יקבע  )ד( 
תקנות בדבר דרכי ניהול המאגר הביומטרי, שמירת המידע בו ואופן העברת המידע 
ממנו, ורשאי הוא לקבוע בדרך כאמור כי המאגר הביומטרי יורכב מתתי–מאגרים 
נפרדים, שיתנהלו במשרד הפנים או במשרד ממשלתי אחר, או שיתנהלו בחלקם במשרד 
הפנים ובחלקם במשרד כאמור, והכל לשם הבטחת רמה גבוהה ככל שניתן של הגנה 

על המידע המצוי במאגר ואבטחתו  

השר יקים, במשרד הפנים, רשות לניהול המאגר הביומטרי שתהא אחראית לניהול 11   )א( 
המאגר הביומטרי ובכלל זה להפקת נתוני זיהוי ביומטריים מאמצעי זיהוי ביומטריים 
שהועברו אליה, לעיבודם, להעברת מידע מהמאגר הביומטרי וכן לאבטחת המאגר, 

לאחזקתו ולטיפול השוטף בו, הכל בהתאם להוראות לפי חוק זה  

הרשות לניהול 
המאגר הביומטרי 

השר, באישור הממשלה, ימנה את ראש הרשות, אשר יהיה אחראי לניהול הרשות  )ב( 
ולביצוע תפקידיה לפי חוק זה; ראש הרשות יהיה עובד המדינה ולא ימלא תפקיד אחר 

מלבד תפקידו כראש הרשות 

עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ולא ימלאו תפקיד אחר מלבד תפקידם ברשות;  )ג( 
עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות ראש הרשות ובפיקוחו  

לא יועסק עובד ברשות, אלא אם כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה  )ד( 
בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי  

פרק ה': העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו 

סימן א': הוראות כלליות 

מידע 12   העברת  אחר,  והוראות כל דין  הפרטיות  הגנת  לחוק  ד'  פרק  הוראות  אף  על 
מהמאגר הביומטרי וגישה אליו מותרות בהתאם להוראות לפי חוק זה, בלבד  

העברת מידע 
מהמאגר הביומטרי 

וגישה אליו בהתאם 
להוראות החוק 

ראש הרשות, באישור השר וראש הממשלה, יקבע בהנחיות הרשות את אלה:13  גישה למאגר )א( 
הביומטרי 

עובדי הרשות שתהיה להם הרשאת גישה למאגר הביומטרי;  )1(
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בעלי תפקידים החיוניים להפעלתו של המאגר הביומטרי, שאינם עובדי   )2(
הרשות ושלא ניתן למצוא להם מחליף מבין עובדי הרשות, שתהיה להם הרשאת 
גישה אישית, המוגבלת למטרה ולתקופה שייקבעו; בעת ביצוע תפקידם יהיו בעלי 

תפקידים כאמור מלווים בעובד הרשות שלו הרשאת גישה לפי פסקה )1( 

בהנחיות הרשות כאמור בסעיף )א( יקבע ראש הרשות תנאים והגבלות שיחולו על  )ב( 
מורשי הגישה למאגר הביומטרי לפי הסעיף הקטן האמור, בכל הנוגע לגישה למאגר  

קביעת מורשי הגישה למאגר הביומטרי לפי סעיף קטן )א(, והתנאים וההגבלות  )ג( 
מספר  את  הניתן  ככל  שיצמצם  באופן  תיעשה  )ב(,  קטן  סעיף  לפי  עליהם  שיחולו 

המורשים כאמור ואת היקף המידע הנגיש  

לא תינתן לאדם הרשאת גישה למאגר הביומטרי לפי סעיף זה ולא יבצע אדם  )ד( 
פעולה המאפשרת גישה למאגר הביומטרי, אלא אם כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית 

כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי  

סימן ב': העברת תוצאת זיהוי מהמאגר הביומטרי למשרד הפנים 

העברת תוצאת 
זיהוי לצורך הנפקת 

מסמך זיהוי 

הרשות תעביר לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, לצורך הנפקת מסמך זיהוי, 14  
3 ו–8; לא  תוצאת זיהוי של מי שניטלו ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לפי סעיפים 
העבירה הרשות תוצאת זיהוי כאמור בתוך פרק זמן שעליו יורה השר, יראו בכך, לעניין 

סעיף 4)א(, אישור להנפקת מסמך הזיהוי  

הגבלת העברה של 
תוצאת זיהוי

עובד משרד הפנים שהועברה לו תוצאת זיהוי לפי הוראות סימן זה, לא יעבירה לכל 15  
גורם אחר על אף האמור בכל דין, ואולם רשאי עובד משרד הפנים שהוסמך לכך על ידי 
השר להעביר תוצאת זיהוי מסוימת למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, לפרקליטות 
המדינה, לבית המשפט, ולגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת החוק שיקבע שר 
המשפטים, בהתייעצות עם השר, בצו, באישור ועדת הכנסת המשותפת, ובלבד שהמידע 

חיוני לצורך ביצוע תפקידיהם 

סימן ג': העברת מידע מהמאגר הביומטרי למשטרת ישראל ולמשטרה הצבאית

העברת תוצאת 
זיהוי לשוטר

הרשות תעביר לשוטר, לפי בקשתו, תוצאת זיהוי המתייחסת לאמצעי זיהוי ביומטריים 16  
7, בכפוף לנהלים  אשר ניטלו בידי השוטר מאדם, לרבות גופה, לפי הוראות סעיף 

שייקבעו בין משטרת ישראל ובין הרשות 

 העברת מידע לפי
צו של בית משפט

בית משפט השלום רשאי, לפי בקשה מאת קצין מוסמך להתיר בצו לרשות להעביר 17   )א( 
למשטרת ישראל או למשטרה הצבאית, לפי העניין, תוצאת זיהוי, וכן אמצעים או 
נתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי, אם שוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, 
כי הדבר נדרש למטרה מהמטרות המפורטות להלן, ובלבד שאין בהעברת המידע כאמור 

כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם:

לצורך חקירת עבירה מסוג פשע, או לצורך חקירת עבירה מסוג עוון המנויה   )1(
בתוספת השניה, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור, 

ולצורך הליך פלילי בנוגע לאותן עבירות;

לצורך מניעת ביצוע עבירות כאמור בפסקה )1( או סיכולן;  )2(

לצורך אימות או בירור זהותו של אדם, לרבות גופה, שזהותו אינה ידועה   )3(
או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או שבויים;

דרוש  הדבר  אם  לישראל,  מחוץ  אכיפה  לרשות  המידע  העברת  לצורך   )4(
 למשטרת ישראל או לרשות האמורה, למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות )1(

עד )3(  
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בקשה לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב ותיתמך בתצהיר; בבקשה יצוינו בין השאר  )ב( 
כל אלה: 

פרטי זהותו, דרגתו ותפקידו של המבקש;   )1(

תמצית העובדות שעליהן מתבססת הבקשה;   )2(

תוצאת הזיהוי, האמצעים או הנתונים הביומטריים המבוקשים, והמטרות   )3(
שלשמן הם נדרשים  

בית המשפט רשאי להורות לרשות להעביר לעיונו את המידע המבוקש, לפני  )ג( 
שיחליט על מתן צו לפי סעיף קטן )א(; מידע שהועבר לבית המשפט כאמור יועמד לעיונו 

בלבד, לא ייאגר ויימחק לאחר העיון בו  

לא יורה בית המשפט לפי הוראות סעיף קטן )א( על העברת אמצעים או נתונים  )ד( 
ביומטריים מתוך המאגר הביומטרי, אלא אם כן שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, 
כי קיים אינטרס ציבורי חיוני המחייב זאת וכי אין אפשרות להשגת המטרה שלשמה 

נדרשים האמצעים או הנתונים כאמור, בדרך אחרת  

סירב שופט לתת צו כמבוקש בסעיף קטן )א(, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, או  )ה( 
הפרקליט הצבאי הראשי או התובע הצבאי הראשי, לפי העניין, או נציגו של מי מהם, 
לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט המחוזי או שופט של בית המשפט המחוזי 

שנשיאו מינהו לכך  

ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל ומפקד המשטרה הצבאית החוקרת,  )ו( 
יגישו, מדי שישה חודשים, דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה על הבקשות שהוגשו 

על ידי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית והצווים שניתנו לפי סעיף קטן )א( 

בסעיף זה, "קצין מוסמך" - כל אחד מאלה: )ז( 

קצין משטרה ממערך החקירות או המודיעין של משטרת ישראל בדרגת סגן   )1(
ניצב ומעלה או קצין משטרה המשמש כמפקד מוקד ארצי או מחוזי של המשטרה, 

שהמפקח הכללי של משטרת ישראל הסמיך לעניין זה;

קצין בדרגת סגן אלוף במשטרה הצבאית החוקרת, שקצין משטרה צבאית   )2(
ראשי הסמיך לעניין זה 

העברת מידע לצורך 
חקירת חשד לקבלת 
מסמך זיהוי במרמה 

משטרת ישראל רשאית לקבל מהרשות אמצעים ונתונים ביומטריים של אדם הכלולים 18 
במאגר הביומטרי, אף בלא צו של בית משפט לפי סעיף 17, לצורך חקירת חשד בדבר 
קבלת מסמך זיהוי או ניסיון לקבל מסמך זיהוי תוך מסירת פרטים כוזבים לעובד משרד 
הפנים בעת נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מאותו אדם לפי סעיף 3)א(, על סמך תלונה 
שהוגשה למשטרת ישראל בשל אותו חשד על ידי עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו 

לכך 

הגבלת העברה 
מהמאגר הביומטרי

משטרת ישראל והמשטרה הצבאית לא ימסרו מידע שהועבר אליהן לפי הוראות 19   )א( 
סימן זה לכל גורם אחר, על אף האמור בכל דין 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, ניתן להעביר מידע כאמור באותו סעיף קטן, הנוגע  )ב( 
לאדם מסוים, כמפורט להלן:

למרכז  צבאי,  דין  לבית  המשפט,  לבית  לפרקליטות,  התביעה,  לרשויות   )1(
הלאומי לרפואה משפטית, לרשויות הביטחון, וכן לרשות אכיפה מחוץ לישראל 
שהותר להעביר אליה מידע לפי סעיף 17)א()4(, ובלבד שלא יועבר מידע לגורמים 
כאמור, אלא אם כן המידע חיוני להם רק לצורך מילוי תפקידיהם ולמטרות 

המנויות בסעיף 17)א()1( עד )3(;

בקשה לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב ותיתמך בתצהיר; בבקשה יצוינו בין השאר  )ב( 
כל אלה: 

פרטי זהותו, דרגתו ותפקידו של המבקש;   )1(

תמצית העובדות שעליהן מתבססת הבקשה;   )2(

תוצאת הזיהוי, האמצעים או הנתונים הביומטריים המבוקשים, והמטרות   )3(
שלשמן הם נדרשים  

בית המשפט רשאי להורות לרשות להעביר לעיונו את המידע המבוקש, לפני  )ג( 
שיחליט על מתן צו לפי סעיף קטן )א(; מידע שהועבר לבית המשפט כאמור יועמד לעיונו 

בלבד, לא ייאגר ויימחק לאחר העיון בו  

לא יורה בית המשפט לפי הוראות סעיף קטן )א( על העברת אמצעים או נתונים  )ד( 
ביומטריים מתוך המאגר הביומטרי, אלא אם כן שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, 
כי קיים אינטרס ציבורי חיוני המחייב זאת וכי אין אפשרות להשגת המטרה שלשמה 

נדרשים האמצעים או הנתונים כאמור, בדרך אחרת  

סירב שופט לתת צו כמבוקש בסעיף קטן )א(, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, או  )ה( 
הפרקליט הצבאי הראשי או התובע הצבאי הראשי, לפי העניין, או נציגו של מי מהם, 
לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט המחוזי או שופט של בית המשפט המחוזי 

שנשיאו מינהו לכך  

ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל ומפקד המשטרה הצבאית החוקרת,  )ו( 
יגישו, מדי שישה חודשים, דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה על הבקשות שהוגשו 

על ידי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית והצווים שניתנו לפי סעיף קטן )א( 

בסעיף זה, "קצין מוסמך" - כל אחד מאלה: )ז( 

קצין משטרה ממערך החקירות או המודיעין של משטרת ישראל בדרגת סגן   )1(
ניצב ומעלה או קצין משטרה המשמש כמפקד מוקד ארצי או מחוזי של המשטרה, 

שהמפקח הכללי של משטרת ישראל הסמיך לעניין זה;

קצין בדרגת סגן אלוף במשטרה הצבאית החוקרת, שקצין משטרה צבאית   )2(
ראשי הסמיך לעניין זה 

משטרת ישראל רשאית לקבל מהרשות אמצעים ונתונים ביומטריים של אדם הכלולים 18 
במאגר הביומטרי, אף בלא צו של בית משפט לפי סעיף 17, לצורך חקירת חשד בדבר 
קבלת מסמך זיהוי או ניסיון לקבל מסמך זיהוי תוך מסירת פרטים כוזבים לעובד משרד 
הפנים בעת נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מאותו אדם לפי סעיף 3)א(, על סמך תלונה 
שהוגשה למשטרת ישראל בשל אותו חשד על ידי עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו 

לכך 

העברת מידע 
לצורך חקירת חשד 

לקבלת מסמך 
זיהוי במרמה 

משטרת ישראל והמשטרה הצבאית לא ימסרו מידע שהועבר אליהן לפי הוראות 19   )א( 
סימן זה לכל גורם אחר, על אף האמור בכל דין 

הגבלת העברה 
מהמאגר הביומטרי

על אף הוראות סעיף קטן )א(, ניתן להעביר מידע כאמור באותו סעיף קטן, הנוגע  )ב( 
לאדם מסוים, כמפורט להלן:

למרכז  צבאי,  דין  לבית  המשפט,  לבית  לפרקליטות,  התביעה,  לרשויות   )1(
הלאומי לרפואה משפטית, לרשויות הביטחון, וכן לרשות אכיפה מחוץ לישראל 
שהותר להעביר אליה מידע לפי סעיף 17)א()4(, ובלבד שלא יועבר מידע לגורמים 
כאמור, אלא אם כן המידע חיוני להם רק לצורך מילוי תפקידיהם ולמטרות 

המנויות בסעיף 17)א()1( עד )3(;
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למטרה  לישראל  הגנה  בצבא  הכללי  המטה  ראש  בידי  שהוסמך  לקצין   )2(
האמורה בסעיף 17)א()3(, ובלבד שלא יועבר מידע לקצין כאמור, אלא אם כן 

המידע חיוני לו רק לצורך מילוי תפקידו ולמטרה המנויה בסעיף האמור 
דין וחשבון לוועדת 

הכנסת המשותפת
השר לביטחון הפנים ושר הביטחון ימסרו, לפי העניין, מדי שנה, דין וחשבון 20   )א( 

לוועדת הכנסת המשותפת, שיכלול את כל אלה: 

מספר הבקשות שהוגשו לרשות ולבית המשפט על ידי משטרת ישראל או   )1(
המשטרה הצבאית, לפי סימן זה;

העבירות שלגביהן הוגשו בקשות כאמור בפסקה )1( לבית המשפט, והאם   )2(
הליך חקירתן הסתיים בהגשת כתב אישום;

מספר הצווים שניתנו לפי סעיף 17 על פי בקשות כאמור בפסקה )1(, תוך   )3(
ציון המטרות שלשמן ניתנו 

דיווחים כאמור בסעיף קטן )א( יימסרו גם לשר, לממונה על יישומים ביומטריים  )ב( 
ולרשם מאגרי המידע 

סימן ד': העברת מידע לרשויות הביטחון 

העברת מידע 
לרשויות הביטחון 

וגישת הרשויות 
למאגר הביומטרי

הרשות תעביר לרשויות הביטחון מידע מתוך המאגר הביומטרי ותאפשר להן גישה 21  
למאגר הביומטרי, לצורך מימוש ייעודן ותפקידיהן; העברת המידע והגישה למאגר, 

תהיה על פי הכללים שייקבעו  

הגבלת העברה על 
ידי רשות ביטחון

רשות ביטחון לא תמסור מידע שהועבר אליה לפי סימן זה לכל גורם אחר על אף האמור 22  
בכל דין, למעט לגורם שנקבע בכללים  

פרק ו': שמירת סודיות, אבטחה והגנה על פרטיות 

הכללים, וכן הנחיות הרשות ונוהלי הרשות העוסקים בעניינים הקשורים לפעילות 23  מידע חסוי  )א( 
רשויות הביטחון ולאבטחת מידע, למעט נושאי אבטחת מידע שהוסדרו בתקנות לפי 
סעיף 35)א()7(, הם חסויים וגילוים או פרסומם אסור; ראש הממשלה רשאי, באישור 
ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לאסור את פרסומן של הוראות אחרות 

שנקבעו לפי חוק זה, אם קיים לדעתו אינטרס ציבורי המחייב זאת  

30)ב( העוסקות בעניינים  המלצות הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף  )ב( 
הקשורים לפעילות רשויות הביטחון או באבטחת מידע, הן חסויות וגילוין או פרסומן 

אסור  

ראש הממשלה רשאי להתיר פרסום מידע האסור לפרסום לפי סעיף זה, וכן רשאי  )ג( 
הוא לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן היתר לפרסום  

שמירת סודיות 
והגבלת השימוש 

והאגירה

אדם שהגיעו לידיו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, אמצעי זיהוי 24   )א( 
ביומטריים שניטלו לפי חוק זה, נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, תוצאות זיהוי 
או תמונות פנים באיכות פחותה, וכן אדם שהגיע לידיו מידע אחר החסוי לפי חוק זה, 
לא ימסור ולא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא לפי חוק זה ולצורך 

ביצוע תפקידו 

מידע שהועבר לפי הוראות חוק זה, למעט תוצאת זיהוי שהועברה מהרשות  )ב( 
14, לא ייאגר באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך  לעובד משרד הפנים לפי סעיף 

השימוש שלו הוא נועד, והוא יימחק מיד בתום השימוש בו 

השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, רשאי  )ג( 
לקבוע תקנות לעניין אופן ההעברה של מידע לפי סעיפים 5, 15, 18, 19 ו–27, ובכלל זה 
תדירות העברתו, המטרות שלשמן יועבר, תנאי ההעברה, בעלי התפקידים המוסמכים 

להעביר ולקבל מידע כאמור ומחיקת המידע בתום השימוש בו, וכן אבטחת המידע 
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שמירת אמצעי זיהוי 
ביומטריים ונתוני 

זיהוי ביומטריים 
ואבטחתם 

זיהוי ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי 25   זיהוי ביומטריים ונתוני  אמצעי  )א( 
יישמרו בהתאם להוראות אלה: 

בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה אליו, וכן מפני   )1(
העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין; 

בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות לפי חוק זה;   )2(

בדרך שתבטיח הגנה על פרטיותם של התושבים שהאמצעים והנתונים   )3(
כאמור מתייחסים אליהם, ותאפשר בקרה ופיקוח על אופן השימוש במאגר, 

לרבות שימוש החורג ממסגרת ההרשאה לפי סעיף 13  

כל פעולה המבוצעת במאגר הביומטרי תתועד באופן שיאפשר פיקוח ובקרה על  )ב( 
אופן ביצועה, על מועד ביצועה ועל מבצע הפעולה  

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק להסדרת הביטחון ולפי חוק  )ג( 
הגנת הפרטיות 

הממונה על 
הפרטיות 

השר, בהסכמת שר המשפטים, ימנה, מבין עובדי הרשות, ממונה על הפרטיות במאגר 26  
הביומטרי; הממונה על הפרטיות יפקח על שמירת הפרטיות של התושבים שאמצעי 
הביומטרי,  במאגר  כלולים  שלהם  הביומטריים  הזיהוי  ונתוני  הביומטריים  הזיהוי 

בהתאם להוראות לפי חוק הגנת הפרטיות ולפי חוק זה  

פרק ז': הוראות שונות 

 תמונת פנים 
באיכות פחותה

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, רשאי להפיק, באופן אוטומטי, תמונת 27  )א( 
פנים באיכות פחותה, מתמונת תווי פנים שניטלה לפי סעיף 3)א(, לצורך שימוש בה 

לפי הוראות סעיף זה 

תמונות פנים באיכות פחותה יישמרו במשרד הפנים בדרך שקבע השר והן ישמשו  )ב( 
את עובדי משרד הפנים שהשר הסמיכם לכך לצרכים אלה בלבד: 

הצגה חזותית, הנדרשת במסגרת מילוי תפקידו של עובד משרד הפנים;  )1(

הכללתה ברישיון לפי חוק כלי היריה, התש"ט-1949 9   )2(

עובד משרד הפנים לא יעביר תמונת פנים באיכות פחותה לכל גורם אחר על אף  )ג( 
האמור בכל דין, ואולם רשאי הוא להעביר תמונה כאמור של אדם מסוים לגוף ציבורי 
בהתאם להוראות סעיף קטן )ד(, וכן למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, לפרקליטות 
המדינה, לבית המשפט, ולגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת החוק שיקבע 
שר המשפטים, בצו, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, ובלבד 

שהתמונה כאמור חיונית לצורך ביצוע תפקידיהם 

השר, באישור ועדת הכנסת המשותפת רשאי לקבוע כי עובד בגוף ציבורי שלצורך  )ד( 
ביצוע תפקידו לפי דין נדרש לאמת זהותו של אדם מסוים, יהא רשאי, במסגרת מילוי 
תפקידו, לקבל תמונת פנים באיכות פחותה של אותו אדם; בתקנות לפי סעיף קטן 
זה יקבע השר, בין השאר, את המאפיינים של מי שתמונותיהם יימסרו לגוף הציבורי 
והמטרות שלשמן יימסרו; לעניין זה, "גוף ציבורי" - משרדי הממשלה ומוסדות מדינה 

אחרים 

ס"ח התש"ט, עמ' 143   9

זיהוי ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי 25   זיהוי ביומטריים ונתוני  אמצעי  )א( 
יישמרו בהתאם להוראות אלה: 

שמירת אמצעי 
זיהוי ביומטריים 

ונתוני זיהוי 
ביומטריים 
ואבטחתם  בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה אליו, וכן מפני   )1(

העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין; 

בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות לפי חוק זה;   )2(

בדרך שתבטיח הגנה על פרטיותם של התושבים שהאמצעים והנתונים   )3(
כאמור מתייחסים אליהם, ותאפשר בקרה ופיקוח על אופן השימוש במאגר, 

לרבות שימוש החורג ממסגרת ההרשאה לפי סעיף 13  

כל פעולה המבוצעת במאגר הביומטרי תתועד באופן שיאפשר פיקוח ובקרה על  )ב( 
אופן ביצועה, על מועד ביצועה ועל מבצע הפעולה  

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק להסדרת הביטחון ולפי חוק  )ג( 
הגנת הפרטיות 

השר, בהסכמת שר המשפטים, ימנה, מבין עובדי הרשות, ממונה על הפרטיות במאגר 26  
הביומטרי; הממונה על הפרטיות יפקח על שמירת הפרטיות של התושבים שאמצעי 
הביומטרי,  במאגר  כלולים  שלהם  הביומטריים  הזיהוי  ונתוני  הביומטריים  הזיהוי 

בהתאם להוראות לפי חוק הגנת הפרטיות ולפי חוק זה  

הממונה על 
הפרטיות 

פרק ז': הוראות שונות 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, רשאי להפיק, באופן אוטומטי, תמונת 27  )א( 
פנים באיכות פחותה, מתמונת תווי פנים שניטלה לפי סעיף 3)א(, לצורך שימוש בה 

לפי הוראות סעיף זה 

 תמונת פנים 
באיכות פחותה

תמונות פנים באיכות פחותה יישמרו במשרד הפנים בדרך שקבע השר והן ישמשו  )ב( 
את עובדי משרד הפנים שהשר הסמיכם לכך לצרכים אלה בלבד: 

הצגה חזותית, הנדרשת במסגרת מילוי תפקידו של עובד משרד הפנים;  )1(

הכללתה ברישיון לפי חוק כלי היריה, התש"ט-1949 9   )2(

עובד משרד הפנים לא יעביר תמונת פנים באיכות פחותה לכל גורם אחר על אף  )ג( 
האמור בכל דין, ואולם רשאי הוא להעביר תמונה כאמור של אדם מסוים לגוף ציבורי 
בהתאם להוראות סעיף קטן )ד(, וכן למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, לפרקליטות 
המדינה, לבית המשפט, ולגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת החוק שיקבע 
שר המשפטים, בצו, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, ובלבד 

שהתמונה כאמור חיונית לצורך ביצוע תפקידיהם 

השר, באישור ועדת הכנסת המשותפת רשאי לקבוע כי עובד בגוף ציבורי שלצורך  )ד( 
ביצוע תפקידו לפי דין נדרש לאמת זהותו של אדם מסוים, יהא רשאי, במסגרת מילוי 
תפקידו, לקבל תמונת פנים באיכות פחותה של אותו אדם; בתקנות לפי סעיף קטן 
זה יקבע השר, בין השאר, את המאפיינים של מי שתמונותיהם יימסרו לגוף הציבורי 
והמטרות שלשמן יימסרו; לעניין זה, "גוף ציבורי" - משרדי הממשלה ומוסדות מדינה 

אחרים 
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 שמירת דינים 
 לעניין חומר 

חקירה וראיות 
בהליך פלילי ולעניין 

אבטחת מידע

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין לרבות פקודות משטרת 28   )א( 
]נוסח חדש[, התשל"א-1971  10, לעניין החזקה,  ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה 
שמירה, העמדה לעיון או כל שימוש אחר, בחומר חקירה כמשמעותו בסעיף 74 לחוק 
סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982  11, או בראיות המוגשות, במסגרת 

ההליך הפלילי, לבית משפט  

אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מהוראות לעניין אבטחת מידע לפי חוק  )ב( 
להסדרת הביטחון 

המשיג מהמאגר הביומטרי, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו לפי 29  עונשין  )א( 
חוק זה, או העושה במאגר הביומטרי שימוש או פעולה שלא כדין, דינו - מאסר שבע 

שנים 

העושה אחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים: )ב( 

מי שמוסר, מעביר או מגלה אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי ביומטריים,   )1(
תוצאות זיהוי או מידע חסוי, ולמעט תמונת פנים באיכות פחותה, בניגוד להוראות 

סעיף 24, או עושה בהם שימוש בניגוד להוראות אותו סעיף;

מי שאינו נוקט אמצעים סבירים לשמירת סודיות ואבטחת המידע שבפסקה   )2(
)1( בניגוד להוראות חוק זה 

זיהוי  נתוני  או  מאדם  שניטלו  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  בין  השוואה  העורך  )ג( 
ביומטריים שהופקו מהם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים שבמסמך זיהוי, בלא 

סמכות לפי חוק זה, דינו - מאסר שלוש שנים  

הגורם ברשלנות לגילוי אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי ביומטריים, תוצאות  )ד( 
זיהוי או מידע חסוי ולמעט תמונת פנים באיכות פחותה, בניגוד להוראות סעיף 24, 
לאחר, תוך הפרת הוראה מההוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה או הפרת כלל 

או נוהל שנקבעו לפי חוק זה, דינו - מאסר שנה 

ראש הרשות חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף זה, בידי  )ה( 
מי שיש לו הרשאת גישה כאמור לפי סעיף 13; הפר את חובתו האמורה, דינו - מאסר 

שישה חודשים או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין 

בסעיף זה, "שימוש" - לרבות עיון, אגירה, העתקה, שינוי, מחיקה שלא כדין או  )ו( 
קישור בין המאגר הביומטרי לבין מאגרים אחרים 

הממונה על יישומים 
ביומטריים

ראש הממשלה ימנה ממונה על יישומים ביומטריים; הממונה יהיה עובד משרד 30   )א( 
ראש הממשלה  

תפקידיו של הממונה על יישומים ביומטריים הם:  )ב( 

להמליץ על מדיניות כוללת בתחום היישומים הביומטריים, לרבות לעניין   )1(
יעדים, מדדים, תקנים והנחיות בעניינים אלה:

הקמה, תפעול ותחזוקה של המאגר הביומטרי וגישה אליו; )א( 

פיתוח היישומים הביומטריים; )ב( 

בקרה על היישומים הביומטריים והמאגר הביומטרי; )ג( 

להמליץ על מדיניות בתחום אבטחת המאגר הביומטרי ואבטחת המידע   )2(
המועבר למרכז הנפקה, לרבות לעניין הנהלים ותקני האבטחה, ולמעט בעניינים 

המוסדרים בחוק להסדרת הביטחון; 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390   10

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   11
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לפקח על יישום הוראות חוק זה והתקנות, הכללים, הנחיות הרשות ונוהלי   )3(
הרשות אשר נקבעו מכוחו, וכן על פעולות ראש הרשות לפי חוק זה 

הממונה על יישומים ביומטריים יביא את המלצותיו לפי סעיף קטן )ב( לפני ראש  )ג( 
הממשלה, השר או ראש הרשות, לפי העניין, לפני קביעת תקנות לפי סעיף 35)ו()1(, 

כללים, הנחיות הרשות ונוהלי הרשות לפי חוק זה  

ועדת השרים 
ליישומים 
ביומטריים

הממשלה תמנה ועדת שרים ליישומים ביומטריים, אשר תפעל בשמה בעניינים 31   )א( 
שקבעה לצורך יישום ההוראות לפי חוק זה 

ועדת השרים תהיה בת ארבעה חברים לפחות, והם: ראש הממשלה, השר, שר  )ב( 
המשפטים והשר לביטחון הפנים  

ראש הממשלה יהיה יושב ראש ועדת השרים ליישומים ביומטריים, והשר -  )ג( 
ממלא מקומו  

ועדת הכנסת 
המשותפת 
ליישומים 
ביומטריים

ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות 32   )א( 
רשויות הביטחון ולאבטחת מידע, לפי חוק זה; ואלה חברי הוועדה: יושב ראש ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת והוא יהיה היושב ראש, יושב ראש ועדת הכנסת המשותפת, 
חברי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת וחברי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים 

חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

חסויות,  יהיו  ביומטריים  ליישומים  המשותפת  הכנסת  ועדת  של  ישיבותיה  )ב( 
ופרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור, אלא אם כן החליטה הוועדה 

אחרת, לאחר שמיעת עמדת ראשי רשויות הביטחון  

דיווחי ראש הרשות, 
רשויות הביטחון 

והממונה על 
הפרטיות 

ראש הרשות ידווח בכתב, מדי שנה, לשר, לממונה על יישומים ביומטריים, לרשם 33   )א( 
מאגרי המידע ולוועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, על כל אלה: 

מספר הבקשות שהוגשו לרשות ולבית המשפט על ידי משטרת ישראל או   )1(
המשטרה הצבאית, לצורך קבלת מידע מהמאגר הביומטרי לפי הוראות סימן ג' 

לפרק ה';

העבירות שלגביהן הוגשו בקשות כאמור בפסקה )1( לבית המשפט והאם   )2(
הליך חקירתן הסתיים בהגשת כתב אישום;

מספר הצווים שניתנו לפי סעיף 17 על פי בקשות כאמור בפסקה )1(, תוך   )3(
ציון המטרות שלשמן ניתנו;

אירועים חריגים שאירעו במאגר הביומטרי בכל הנוגע לאבטחת המידע,   )4(
לרבות ניסיונות לקבל מידע מהמאגר הביומטרי ממי שאינו מורשה לכך או 

להעביר מידע מהמאגר הביומטרי למי שאינו מורשה כאמור  

הכנסת  לוועדת  גם  יימסר  )א(  קטן  סעיף  של   )3( עד   )1( פסקאות  לפי  דיווח  )ב( 
המשותפת 

)א(, ידווח ראש הרשות, בכתב, באופן מיידי,  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  )ג( 
לגורמים המנויים באותו סעיף קטן, על כל אירוע חריג שיש בו משום חשש לדליפת 
מידע מהמאגר הביומטרי, ניסיון פריצה אליו או פגיעה בו, ועל הצעדים שננקטו בעקבות 

אותו אירוע  

הכנסת  ולוועדת  הממשלה  לראש  שנה,  מדי  בכתב,  ידווחו  הביטחון  רשויות  )ד( 
המשותפת ליישומים ביומטריים על כל אלה:

אירועים חריגים שאירעו במהלך שימושן במאגר הביומטרי;  )1(

לפקח על יישום הוראות חוק זה והתקנות, הכללים, הנחיות הרשות ונוהלי   )3(
הרשות אשר נקבעו מכוחו, וכן על פעולות ראש הרשות לפי חוק זה 

הממונה על יישומים ביומטריים יביא את המלצותיו לפי סעיף קטן )ב( לפני ראש  )ג( 
הממשלה, השר או ראש הרשות, לפי העניין, לפני קביעת תקנות לפי סעיף 35)ו()1(, 

כללים, הנחיות הרשות ונוהלי הרשות לפי חוק זה  

הממשלה תמנה ועדת שרים ליישומים ביומטריים, אשר תפעל בשמה בעניינים 31   )א( 
שקבעה לצורך יישום ההוראות לפי חוק זה 

ועדת השרים 
ליישומים 
ביומטריים

ועדת השרים תהיה בת ארבעה חברים לפחות, והם: ראש הממשלה, השר, שר  )ב( 
המשפטים והשר לביטחון הפנים  

ראש הממשלה יהיה יושב ראש ועדת השרים ליישומים ביומטריים, והשר -  )ג( 
ממלא מקומו  

ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות 32   )א( 
רשויות הביטחון ולאבטחת מידע, לפי חוק זה; ואלה חברי הוועדה: יושב ראש ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת והוא יהיה היושב ראש, יושב ראש ועדת הכנסת המשותפת, 
חברי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת וחברי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים 

חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

ועדת הכנסת 
המשותפת 
ליישומים 
ביומטריים

חסויות,  יהיו  ביומטריים  ליישומים  המשותפת  הכנסת  ועדת  של  ישיבותיה  )ב( 
ופרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור, אלא אם כן החליטה הוועדה 

אחרת, לאחר שמיעת עמדת ראשי רשויות הביטחון  

ראש הרשות ידווח בכתב, מדי שנה, לשר, לממונה על יישומים ביומטריים, לרשם 33   )א( 
מאגרי המידע ולוועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, על כל אלה: 

דיווחי ראש 
הרשות, רשויות 

הביטחון והממונה 
על הפרטיות  מספר הבקשות שהוגשו לרשות ולבית המשפט על ידי משטרת ישראל או   )1(

המשטרה הצבאית, לצורך קבלת מידע מהמאגר הביומטרי לפי הוראות סימן ג' 
לפרק ה';

העבירות שלגביהן הוגשו בקשות כאמור בפסקה )1( לבית המשפט והאם   )2(
הליך חקירתן הסתיים בהגשת כתב אישום;

מספר הצווים שניתנו לפי סעיף 17 על פי בקשות כאמור בפסקה )1(, תוך   )3(
ציון המטרות שלשמן ניתנו;

אירועים חריגים שאירעו במאגר הביומטרי בכל הנוגע לאבטחת המידע,   )4(
לרבות ניסיונות לקבל מידע מהמאגר הביומטרי ממי שאינו מורשה לכך או 

להעביר מידע מהמאגר הביומטרי למי שאינו מורשה כאמור  

הכנסת  לוועדת  גם  יימסר  )א(  קטן  סעיף  של   )3( עד   )1( פסקאות  לפי  דיווח  )ב( 
המשותפת 

)א(, ידווח ראש הרשות, בכתב, באופן מיידי,  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  )ג( 
לגורמים המנויים באותו סעיף קטן, על כל אירוע חריג שיש בו משום חשש לדליפת 
מידע מהמאגר הביומטרי, ניסיון פריצה אליו או פגיעה בו, ועל הצעדים שננקטו בעקבות 

אותו אירוע  

הכנסת  ולוועדת  הממשלה  לראש  שנה,  מדי  בכתב,  ידווחו  הביטחון  רשויות  )ד( 
המשותפת ליישומים ביומטריים על כל אלה:

אירועים חריגים שאירעו במהלך שימושן במאגר הביומטרי;  )1(
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מספר המקרים שבהם עשו שימוש במאגר הביומטרי לצורך איתור חשודים   )2(
בביצוע עבירות וסיכולן, ומספר הבקשות שהגישו רשויות הביטחון לרשות לשם 

קבלת מידע מהמאגר הביומטרי לפי סימן ד' לפרק ה' לצורך כאמור;

העבירות שלגביהן הוגשו בקשות כאמור בפסקה )2( והאם הליך חקירתן   )3(
הסתיים בהגשת כתב אישום 

הממונה על הפרטיות ידווח בכתב, מדי שנה, לשר, לשר המשפטים, לוועדת הכנסת  )ד( 
המשותפת, ולרשם מאגרי המידע, על פעולותיו לפי חוק זה  

השר, בהסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, 34 שינוי התוספות )א( 
רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה 

השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם השר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת  )ב( 
המשותפת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השניה 

ביצוע, תקנות, 
כללים, הנחיות 

ונהלים 

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת השרים ליישומים 35   )א( 
ביומטריים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט 

בעניינים הקבועים בסעיף קטן )ב(, לרבות תקנות בעניינים כמפורט להלן: 

אופן נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, לרבות -  )1(

נטילה מקטינים, מקשישים ומאנשים עם מוגבלות;  )א( 

נטילה תוך התחשבות במגבלות דת ומסורת;  )ב( 

דרכי פעולה במקרים שבהם לא ניתן ליטול מאדם אמצעי זיהוי ביומטריים   )2(
לפי חוק זה, מסיבות בריאותיות או אחרות; 

לפי  שניטלו  ביומטריים  זיהוי  מאמצעי  ביומטריים  זיהוי  נתוני  הפקת   )3(
הוראות פרק ג', והעברת אמצעים ונתונים שניטלו והופקו כאמור, לרשות ולמרכז 

הנפקה; 

הוראות לעניין בעלי תפקידים שאינם עובדי המדינה לפי סעיף 6)ג(;  )4(

הכשרה לעניין נטילה, הפקה והשוואה לפי הוראות סימן ד' לפרק ג';  )5(

העברת תוצאת זיהוי מהרשות לעובדי משרד הפנים לפי סימן ב' לפרק ה',   )6(
ובכלל זה אופן העברת המידע ותדירות ההעברה  

אבטחת מידע, לרבות המידע שבמאגר הביומטרי וניהול המאגר   )7(

ראש הממשלה רשאי, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת  )ב( 
המשותפת ליישומים ביומטריים ולאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים 
ביומטריים לפי סעיף 30)ג(, לקבוע כללים לביצועו של חוק זה בכל הנוגע לפעילות 
רשויות הביטחון ולאבטחת מידע ככל שאלה אינם מוסדרים בתקנות לפי סעיף קטן 

)א()7( וסעיף 10)ד( 

ראש הרשות רשאי, באישור השר וראש הממשלה, ובעניינים הנוגעים לפעולות  )ג( 
רשויות הביטחון - באישור ראש הממשלה, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על 
יישומים ביומטריים לפי סעיף 30)ג(, ובכפוף להוראות חוק זה ולתקנות ולכללים שהותקנו 

מכוחו, לקבוע הנחיות פנימיות, בכתב, בכל עניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות  

ראש הרשות רשאי, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים  )ד( 
לפי סעיף 30)ג(, ובכפוף להוראות חוק זה, לתקנות, לכללים ולהנחיות הרשות שהותקנו 
מכוחו, לקבוע נהלים פנימיים, בכתב, בכל עניין הנוגע לניהול הרשות, להפעלתה 

ולאופן מילוי תפקידה  
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השר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים  )ה( 
על  הממונה  של  פעולתו  דרך  לעניין  תקנות  לקבוע  המשותפת,  הכנסת  וועדת 

הפרטיות  

השר רשאי, בהסכמת השר לביטחון הפנים או שר הביטחון, לפי העניין, )ו(   )1(
בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים 
ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, לקבוע תקנות בכל הנוגע להעברת מידע 
מהרשות למשטרת ישראל או למשטרה הצבאית לפי סימן ג' לפרק ה', ובכלל זה 
לעניין אופן העברת המידע ומחיקתו לאחר תום השימוש בו; תקנות לפי פסקה 
זו יותקנו לאחר שנמסרו לשר המלצות הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף 

30)ג( והמלצות הממונה על הפרטיות  

השר לביטחון הפנים או שר הביטחון, לפי העניין, רשאי, בהתייעצות עם   )2(
השר ושר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים ובאישור ועדת 
הכנסת המשותפת, לקבוע תקנות לעניין אופן הטיפול במידע שהועבר למשטרת 
ישראל או למשטרה הצבאית לפי סימן ג' לפרק ה' והגבלת העברתו לפי סעיף 

 19

פרסום מידע חסוי 
ואחריות 

הכללים, וכן הנחיות הרשות, נוהלי הרשות וכל הוראה אחרת החסויים לפי סעיף 36   )א( 
23, אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר  

אופן שמירתם של כללים, הנחיות הרשות, נוהלי הרשות והוראות אחרות, שלא  )ב( 
פורסמו לפי הוראות סעיף קטן )א(, לרבות הגדרת סיווגם והפצתם, ייקבע בכללים, 

בהנחיות, בנהלים או בהוראות כאמור, בהתאמה  

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה ותחולה 

תיקון חוק מרשם 
האוכלוסין - מס' 14

בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 12 - 37  

בפרק ד', לפני סעיף 24 יבוא:   )1(

בפרק זה - 23א  "הגדרות 

ייחודי  זיהוי  המאפשר  מידע   - אלקטרוני"  זיהוי  "אמצעי 
ובלעדי של תושב, בעל מאפיינים שקבעו שר הפנים 

ושר המשפטים לפי סעיף 25)ג(; 

אלקטרונית,  חתימה  חוק   - אלקטרונית"  חתימה  "חוק 
התשס"א-2001  13; 

המחשבים,  בחוק  כהגדרתם   - מחשב"  ו"חומר  "מידע" 
התשנ"ה-1995  14; 

כהגדרתו  אלקטרוני  מסר   - לאימות"  אלקטרונית  "תעודה 
בחוק חתימה אלקטרונית, שהנפיק שר הפנים בהתאם 
להוראות שקבע יחד עם שר המשפטים לפי סעיף 25)ג(, 
של  הוא  מסוים  אלקטרוני  זיהוי  אמצעי  כי  המאשר 

אדם מסוים "; 

בסעיף 25 -   )2(

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחומר מחשב הכלול בה";  )א( 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשס"ח, עמ' 644   12

ס"ח התשס"א, עמ' 210   13

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366   14

השר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים  )ה( 
על  הממונה  של  פעולתו  דרך  לעניין  תקנות  לקבוע  המשותפת,  הכנסת  וועדת 

הפרטיות  

השר רשאי, בהסכמת השר לביטחון הפנים או שר הביטחון, לפי העניין, )ו(   )1(
בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים 
ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, לקבוע תקנות בכל הנוגע להעברת מידע 
מהרשות למשטרת ישראל או למשטרה הצבאית לפי סימן ג' לפרק ה', ובכלל זה 
לעניין אופן העברת המידע ומחיקתו לאחר תום השימוש בו; תקנות לפי פסקה 
זו יותקנו לאחר שנמסרו לשר המלצות הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף 

30)ג( והמלצות הממונה על הפרטיות  

השר לביטחון הפנים או שר הביטחון, לפי העניין, רשאי, בהתייעצות עם   )2(
השר ושר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים ובאישור ועדת 
הכנסת המשותפת, לקבוע תקנות לעניין אופן הטיפול במידע שהועבר למשטרת 
ישראל או למשטרה הצבאית לפי סימן ג' לפרק ה' והגבלת העברתו לפי סעיף 

 19

הכללים, וכן הנחיות הרשות, נוהלי הרשות וכל הוראה אחרת החסויים לפי סעיף 36   )א( 
23, אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר  

פרסום מידע חסוי 
ואחריות 

אופן שמירתם של כללים, הנחיות הרשות, נוהלי הרשות והוראות אחרות, שלא  )ב( 
פורסמו לפי הוראות סעיף קטן )א(, לרבות הגדרת סיווגם והפצתם, ייקבע בכללים, 

בהנחיות, בנהלים או בהוראות כאמור, בהתאמה  

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה ותחולה 

תיקון חוק מרשם בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 12 - 37  
האוכלוסין - מס' 14

בפרק ד', לפני סעיף 24 יבוא:   )1(

בפרק זה - 23א  "הגדרות 

ייחודי  זיהוי  המאפשר  מידע   - אלקטרוני"  זיהוי  "אמצעי 
ובלעדי של תושב, בעל מאפיינים שקבעו שר הפנים 

ושר המשפטים לפי סעיף 25)ג(; 

אלקטרונית,  חתימה  חוק   - אלקטרונית"  חתימה  "חוק 
התשס"א-2001  13; 

המחשבים,  בחוק  כהגדרתם   - מחשב"  ו"חומר  "מידע" 
התשנ"ה-1995  14; 

כהגדרתו  אלקטרוני  מסר   - לאימות"  אלקטרונית  "תעודה 
בחוק חתימה אלקטרונית, שהנפיק שר הפנים בהתאם 
להוראות שקבע יחד עם שר המשפטים לפי סעיף 25)ג(, 
של  הוא  מסוים  אלקטרוני  זיהוי  אמצעי  כי  המאשר 

אדם מסוים "; 

בסעיף 25 -   )2(

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחומר מחשב הכלול בה";  )א( 
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האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "לכל תעודה יוצמד תצלום של בעל  )ב( 
התעודה, חוץ מהתעודה של אישה שהצהירה שאינה מצטלמת מטעמי דת" יבוא 

"על גבי כל תעודה תופיע תמונת תווי הפנים של בעל התעודה"; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )ג( 

תעודת הזהות תכלול שבב שבו ייכלל חומר מחשב כמפורט להלן:  ")ב( 

אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים, כהגדרתם   )1(
ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  בחוק 
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 15; אמצעים או נתונים 
ביומטריים כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה אליהם 

בהתאם להוראות החוק האמור, בלבד; 

תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני; תעודה   )2(
ואמצעי כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה אליהם בידי 

בעל התעודה בלבד או בהרשאתו; 

לפי בקשתו של בעל התעודה - אמצעי חתימה, אמצעי לאימות   )3(
חתימה ותעודה אלקטרונית, כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית; 
אמצעים ותעודה כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה 

אליהם בידי בעל התעודה בלבד או בהרשאתו; 

פרטים נוספים שיקבע שר הפנים בתקנות; בתקנות לפי פסקה   )4(
זו יקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, את אופן שמירת 

הפרטים שקבע, בשבב  

שר הפנים ושר המשפטים יקבעו הוראות לעניין אופן הנפקת תעודות  )ג( 
אלקטרוניות לאימות והמאפיינים של אמצעי זיהוי אלקטרוניים, שייכללו 
בשבב לפי סעיף זה, ודרכי אבטחתם ואבטחת חומר מחשב אחר הכלול 

בשבב האמור "; 

אחרי סעיף 28 יבוא:   )3(

 "חובות בעל 
תעודת זהות 

תושב שהונפקה לו תעודת זהות חייב - 28א  

תעודת  על  שמירה  לשם  סבירים  אמצעים  לנקוט   )1(
בתעודה  לרעה  שימוש  מניעת  ולשם  לו  שהונפקה  הזהות 
האלקטרונית לאימות ובאמצעי הזיהוי האלקטרוני הכלולים 

בשבב שבתעודת הזהות; 

להודיע לפקיד רישום או למי שקבע שר הפנים, בדרך   )2(
שקבע, מיד כשנודע לו כי נפגעה שליטתו בתעודת הזהות או 

במידע השמור בה  

אחריות לשימוש 
בתעודת זהות 

תושב שהונפקה לו תעודת זהות לא יהיה אחראי לנזק שנגרם 28ב  
בשל הסתמכות על פעולה שבוצעה באמצעות אמצעי הזיהוי 
האלקטרוני שבשבב, בלא הרשאתו, אלא אם כן הסכים אחרת, 
בכתב; ואולם תושב לא יהיה אחראי לנזק כאמור אם מסר 

הודעה לפי הוראות סעיף 28א)2( "; 

בסעיף 33, האמור בו יסומן ")ג(" ולפניו יבוא:   )4(

ס"ח התש"ע, עמ' 256   15
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החודר שלא כדין לחומר המחשב הכלול בשבב שבתעודת הזהות, דינו  ")א( 
- מאסר חמש שנים 

העושה מעשה כאמור בסעיף קטן )א( לצורך זיוף תעודת זהות, ובכלל זה  )ב( 
לצורך זיוף חומר מחשב הכלול בה כאמור בסעיף 25)ב(, דינו - מאסר שבע שנים; 

לעניין זה, "זיוף" - כהגדרתו בסעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 16 "; 

בסעיף 47)א(, אחרי פסקה )6( יבוא:   )5(

וביצוע  אלקטרונית  בתקשורת  הזדהות  לצורך  זהות  בתעודת  השימוש   )7("
חתימה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; תקנות 

לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר " 

 תיקון חוק
הדרכונים - מס' 6

בחוק הדרכונים, התשי"ב-1952 17, בסעיף 6, אחרי פסקה )4( יבוא: 38  

לקבוע כי דרכון או תעודת מעבר יכילו אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי   )5("
ביומטריים או חומר מחשב אחר; לעניין זה - 

"אמצעי זיהוי ביומטריים" ו"נתוני זיהוי ביומטריים" - כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי 
זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

 ;2009

"חומר מחשב" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 " 

תיקון חוק חופש 
המידע - מס' 7

בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998  18, בסעיף 14)א(, אחרי פסקה )13( יבוא: 39  

")14( הרשות כהגדרתה בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים 
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 " 

תחילה ותקנות 
ראשונות

41, תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת 40   )ב( וסעיף  בכפוף להוראות סעיף קטן  )א( 
התש"ע )1 בינואר 2010( או ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 41)1(, לפי המאוחר 
מביניהם, והכל ובלבד שאושרו תקנות לפי פסקאות )1(, )2(, )3(, )6( ו–)7( של סעיף 35)א(; 
תקנות ראשונות לפי הפסקאות האמורות יובאו לאישור ועדת הכנסת המשותפת בתוך 

ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

תחילתם של סעיפים 7, 15 עד 19, 21 ו–22, במועד שבו התקיימו כל אלה: )ב( 

הותקנו התקנות לפי הסעיפים האמורים ולפי סעיפים 10 ו–35)ה( ו–)ו(;  )1(

מונו כל בעלי התפקידים המנויים בסעיפים 11, 26 ו–30, והודעה על מינוים   )2(
פורסמה ברשומות;

נקבעו כללים, הנחיות ונוהלי הרשות לפי חוק זה;  )3(

פרטיות  על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  כל  ננקטו  כי  שוכנע  השר   )4(
התושבים, אבטחת המידע במאגר הביומטרי ומניעת ניצולו לרעה, וכי התקיימו 
כל הדרישות לפי חוק זה, והביא את מסקנותיו לפני ועדת השרים ליישומים 

ביומטריים ולפני ועדת הכנסת המשותפת, ואלה אישרו את מסקנותיו;

הסתיים בהצלחה המבחן כאמור בסעיף 41)1( לפי המדדים שנקבעו בצו   )5(
לפי אותו סעיף;

השר פרסם הודעה ברשומות על מועד תחילת הסעיפים האמורים ברישה   )6(
של סעיף קטן זה, לאחר התקיימותם של התנאים האמורים בפסקאות )1( עד )5( 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   16

ס"ח התשי"ב, עמ' 260; התשס"ב, עמ' 128   17

ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשס"ט, עמ' 115   18

החודר שלא כדין לחומר המחשב הכלול בשבב שבתעודת הזהות, דינו  ")א( 
- מאסר חמש שנים 

העושה מעשה כאמור בסעיף קטן )א( לצורך זיוף תעודת זהות, ובכלל זה  )ב( 
לצורך זיוף חומר מחשב הכלול בה כאמור בסעיף 25)ב(, דינו - מאסר שבע שנים; 

לעניין זה, "זיוף" - כהגדרתו בסעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 16 "; 

בסעיף 47)א(, אחרי פסקה )6( יבוא:   )5(

וביצוע  אלקטרונית  בתקשורת  הזדהות  לצורך  זהות  בתעודת  השימוש   )7("
חתימה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; תקנות 

לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר " 

 תיקון חוקבחוק הדרכונים, התשי"ב-1952 17, בסעיף 6, אחרי פסקה )4( יבוא: 38  
הדרכונים - מס' 6

לקבוע כי דרכון או תעודת מעבר יכילו אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי   )5("
ביומטריים או חומר מחשב אחר; לעניין זה - 

"אמצעי זיהוי ביומטריים" ו"נתוני זיהוי ביומטריים" - כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי 
זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

 ;2009

"חומר מחשב" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 " 

תיקון חוק חופש בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998  18, בסעיף 14)א(, אחרי פסקה )13( יבוא: 39  
המידע - מס' 7

")14( הרשות כהגדרתה בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים 
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 " 

41, תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת 40   )ב( וסעיף  בכפוף להוראות סעיף קטן  )א( 
התש"ע )1 בינואר 2010( או ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 41)1(, לפי המאוחר 
מביניהם, והכל ובלבד שאושרו תקנות לפי פסקאות )1(, )2(, )3(, )6( ו–)7( של סעיף 35)א(; 
תקנות ראשונות לפי הפסקאות האמורות יובאו לאישור ועדת הכנסת המשותפת בתוך 

ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

תחילה ותקנות 
ראשונות

תחילתם של סעיפים 7, 15 עד 19, 21 ו–22, במועד שבו התקיימו כל אלה: )ב( 

הותקנו התקנות לפי הסעיפים האמורים ולפי סעיפים 10 ו–35)ה( ו–)ו(;  )1(

מונו כל בעלי התפקידים המנויים בסעיפים 11, 26 ו–30, והודעה על מינוים   )2(
פורסמה ברשומות;

נקבעו כללים, הנחיות ונוהלי הרשות לפי חוק זה;  )3(

פרטיות  על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  כל  ננקטו  כי  שוכנע  השר   )4(
התושבים, אבטחת המידע במאגר הביומטרי ומניעת ניצולו לרעה, וכי התקיימו 
כל הדרישות לפי חוק זה, והביא את מסקנותיו לפני ועדת השרים ליישומים 

ביומטריים ולפני ועדת הכנסת המשותפת, ואלה אישרו את מסקנותיו;

הסתיים בהצלחה המבחן כאמור בסעיף 41)1( לפי המדדים שנקבעו בצו   )5(
לפי אותו סעיף;

השר פרסם הודעה ברשומות על מועד תחילת הסעיפים האמורים ברישה   )6(
של סעיף קטן זה, לאחר התקיימותם של התנאים האמורים בפסקאות )1( עד )5( 
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תחולה הדרגתית 
ותקופת מבחן 

חוק זה יוחל בהדרגה, בהתאם להוראות כמפורט להלן: 41  

השר יקבע, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת   )1(
המשותפת, בצו, תקופת מבחן של שנתיים שבמהלכה יחולו ההוראות לפי חוק זה על 
תושבים שייתנו את הסכמתם לכך בכתב, במטרה לבחון בתקופה זו את אופן היישום 
ביומטרי  מאגר  של  קיומו  נחיצות  את  אלה,  תושבים  על  זה  חוק  לפי  הוראות  של 
ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו )להלן - תקופת מבחן(; 
בצו כאמור ייקבעו בפירוט העניינים שייבחנו בתקופת המבחן, המדדים להצלחתו ואופן 
קבלת ההסכמה מאת תושבים להחלת הוראות לפי החוק לגביהם בתקופת המבחן; 

בתקופת המבחן יחולו ההוראות לפי חוק זה בהתאם לצו האמור;

תושב שלא נתן את הסכמתו לפי פסקה )1(, לא יישללו זכויותיו לפי כל דין, בשל   )2(
אי–מתן ההסכמה כאמור; לעניין זה, לא יראו בייעול שירות הניתן למי שיש לו תעודת 
זהות הכוללת אמצעים או נתונים ביומטריים, והמתאפשר בשל טיבה של תעודה 

כאמור, כשלילת זכות מתושב שלא נתן הסכמתו לפי פסקה )1( 

בהתאם  נסיעה  למסמך  זכאי  תושב  כי  השר  קבע   ,)1( פסקה  הוראות  אף  על   )3(
להוראות לפי חוק הדרכונים, ושוכנע כי בלא מסמך נסיעה הכולל אמצעים או נתונים 
ביומטריים תימנע כניסתו של אותו תושב למדינה אחרת, ינפיק לו מסמך נסיעה הכולל 
אמצעים או נתונים ביומטריים אף בלא הכללתם במאגר הביומטרי; השר רשאי לקבוע 
הוראות לעניין אופן הנפקת מסמך הנסיעה, ורשאי הוא לקבוע כי יחולו לעניין זה חלק 

מההוראות לפי חוק זה, בשינויים או בלא שינויים, הכל כפי שיקבע 

90 ימים לפני תום תקופת המבחן, לכל המאוחר, ידווחו ראש הממשלה והשר   )4(
לוועדת השרים ליישומים ביומטריים, ולוועדה של הכנסת שבה יהיו חברים חברי ועדת 
הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים וחברי ועדת הכנסת המשותפת, על ממצאי 

הבחינה כאמור בפסקה )1(; 

השר רשאי, לאחר הדיווח לפי הוראות פסקה )4(, וכן בהתייעצות עם שר המשפטים,   )5(
בהסכמת שר האוצר, באישור הוועדות האמורות באותה פסקה ובאישור הכנסת, לקבוע, 
בצו, כי ההוראות לפי חוק זה יחולו על כלל התושבים, וכן לקבוע כי תקופת המבחן 
תוארך לתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות, וכן כי החלת החוק תהיה הדרגתית 

ובתנאים, בהתאם לצו שיקבע;

)5( בתוך ארבע שנים מיום תחילתו של צו כאמור לא הוצא צו על פי פסקה   )6( 
בפסקה )1(, יימחק המאגר הביומטרי 

תוספת ראשונה
)סעיפים 6)א()9( ו–34)א((

תוספת שניה
)סעיפים 17)א( ו–34)ב((

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965-מס'19 



ספרהחוקים2607,ג'באדרהתשע"ז,2017פ3פ1 434

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 שיפור לצורך המשותפת,רשאי, הכנסת ועדת ובאישור ביומטריים
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 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(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

5אלחוק בכפוףלהוראותסעיף ו–)ב(יחולו )א( סעיפיםקטנים ההוראותלפי ")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
יועברולרשותגםלצורךהכללתםבמאגרהביומטרי,ובלבדשהתושב
שממנוניטלוהתמונותהאמורותנתןאתהסכמתוהמפורשתלכך,בכתב,
והכלבדרךובתנאיםשייקבעובתקנות,באישורועדתהכנסתהמשותפתפ

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

כפישייקבעבתקנותשיובאולאישורועדתהכנסתהמשותפתפ";

במקוםסעיף5איבוא: )2(

עלאףהאמורבכלדין,תוקפושלמסמך5אפ"תוקףמסמךזיהוי )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(

עלאףהאמורבכלדין,תוקפושלמסמך5אפ"תוקףמסמךזיהוי )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(
דעתושלראשמערךהסייברהלאומיכאמורבסעיףקטן)ב(,אםשוכנעכיקיימים
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

ק"תהתשע"א,עמ'1287פ 9

ספרהחוקים2607,ג'באדרהתשע"ז,2017פ3פ1
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מאגר



הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים חוק 

*2009במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע–

פרק א': מטרה 

מטרותיו של חוק זה הן: . 1מטרה 

קביעת הסדרים אשר יאפשרו זיהוי ואימות זהות של תושבי)1(

זיהוי ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  באמצעות  ישראל 

ביומטריים בתעודת זהות ובמסמך נסיעה, באופן שימנע זיוף ושימוש

בזהות אחרת, וכן קביעת השימושים המותרים באמצעים ובנתונים

כאמור; 

הקמת מאגר מידע ביומטרי שיכלול אמצעי זיהוי ביומטריים)2(

), וכן נתוני1שניטלו לצורך שילובם במסמכי זיהוי כאמור בפסקה (

זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, וקביעת השימושים המותרים במאגר

 כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הביטחון;

קביעת הסדרים הנדרשים לשם הגנת הפרטיות של תושבים)3(

, ובכלל זה לענייןשניטלו מהם אמצעי זיהוי ביומטריים לפי חוק זה

. דרכי הגישה למאגר הביומטרי ואבטחת המידע בו

פרק ב': הגדרות 

בחוק זה – . 2הגדרות 

שתי ותמונות  הפנים  תווי  תמונת   – ביומטריים"  זיהוי  "אמצעי 

טביעות האצבעות המורות של אדם או שתי טביעות אצבעות

זיהוי נתוני  מהן  להפיק  שניתן  השר,  שקבע  כפי  אחרות 

ביומטריים; 

"אמצעים או נתונים ביומטריים" – אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני

זיהוי ביומטריים;

); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות2009 בדצמבר 7 התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התש"ע (**
.2), עמ' 2008 באוקטובר 27, מיום כ"ח בתשרי התשס"ט (408חוק הממשלה – 



למדידה הניתן  ייחודי,  פיזיולוגי,  אנושי  מאפיין   – "ביומטרי" 

ממוחשבת; 

"הנחיות הרשות" – הנחיות פנימיות שקבע ראש הרשות לפי סעיף

 (ג);35

ליישומים השרים  ועדת   – ביומטריים"  ליישומים  השרים  "ועדת 

; 31ביומטריים שמונתה לפי סעיף 

הכנסת ועדת   – ביומטריים"  ליישומים  המשותפת  הכנסת  "ועדת 

; 32המשותפת ליישומים ביומטריים כמשמעותה בסעיף 

"ועדת הכנסת המשותפת" – ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק

ומשפט של הכנסת, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

ולוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת;

; 19521"חוק הדרכונים" – חוק הדרכונים, התשי"ב–

; 19812"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–

"חוק להסדרת הביטחון" – חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,

;19983התשנ"ח–

; 19654"חוק המרשם" – חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–

הכללי, הביטחון  שירות  חוק   – הכללי"  הביטחון  שירות  "חוק 

; 20025התשס"ב–

"יישומים ביומטריים" – נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, הפקת נתוני

ביומטריים, ובנתונים  באמצעים  ושימושים  ביומטריים  זיהוי 

הכל לפי הוראות חוק זה; 

(ב); 35"כללים" – הוראות שקבע ראש הממשלה לפי סעיף 

 ;10"המאגר הביומטרי" – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 

"הממונה על יישומים ביומטריים" – הממונה על יישומים ביומטריים

; 30שמונה לפי סעיף 

"הממונה על הפרטיות" – הממונה על הפרטיות במאגר הביומטרי

 ;26שמונה לפי סעיף 

.260 ס"ח התשי"ב, עמ' 1
.128 ס"ח התשמ"א, עמ' 2
.348 ס"ח התשנ"ח, עמ' 3
.270 ס"ח התשכ"ה, עמ' 4
.179 ס"ח התשס"ב, עמ' 5
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"מסמך זיהוי" – תעודת זהות או מסמך נסיעה; 

בחוק כהגדרתם  מעבר  תעודת  או  דרכון   – נסיעה"  "מסמך 

הדרכונים; 

"מרכז הנפקה" – יחידה במשרד הפנים או גוף הפועל מטעמו של

משרד הפנים, המייצרים והמנפיקים מסמכי זיהוי לפי חוק זה,

חוק המרשם וחוק הדרכונים;

"מרשם האוכלוסין" – כמשמעותו לפי חוק המרשם; 

סעיף לפי  הרשות  ראש  שקבע  פנימיים  נהלים   – הרשות"  "נוהלי 

 (ד);35

"נתוני זיהוי ביומטריים" – נתונים ביומטריים שהופקו מאמצעי זיהוי

ביומטריים, וניתן לעשות בהם שימוש לצורך זיהוי או אימות

זהותו של אדם באופן ממוחשב או ממוחשב בחלקו; 

למודיעין והמוסד  הכללי  הביטחון  שירות   – הביטחון"  "רשויות 

ולתפקידים מיוחדים; 

 ;11"הרשות" – הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהוקמה לפי סעיף 

בסעיף  כהגדרתו  רשם   – המידע"  מאגרי  הגנת7"רשם  לחוק   

הפרטיות;

"השר" – שר הפנים; 

זיהוי אמצעי  בין  ההשוואה  תהליך  תוצאת   – זיהוי"  "תוצאת 

ביומטריים שניטלו או התקבלו, לפי כל דין, או נתוני זיהוי

ביומטריים שהופקו מהם ובין אמצעים או נתונים ביומטריים

הכלולים במאגר הביומטרי; 

"תושב" – מי שרשום במרשם האוכלוסין; 

אדם של  פניו  תווי  תמונת   – פחותה"  באיכות  פנים  "תמונת 

הזיהוי שנתוני  כך  והמעובדת  שלו  חזותי  זיהוי  המאפשרת 

הביומטריים שניתן יהיה להפיק ממנה לא יוכלו לשמש, באופן

מעשי, לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם, באופן ממוחשב

או ממוחשב בחלקו;

"תעודת זהות" – כמשמעותה בחוק המרשם. 

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים
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סימן א': נטילה והפקה לצורך הנפקת מסמך זיהוי

נטילת אמצעי

זיהוי ביומטריים

והפקת נתוני זיהוי

ביומטריים לצורך

הנפקת מסמך

זיהוי 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, מוסמך ליטול מתושב(א). 3

אמצעי זיהוי ביומטריים ולהפיק מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי

שיכלול תושב,  לאותו  זיהוי  מסמך  הנפקת  לצורך  ביומטריים, 

אמצעים או נתונים כאמור, ובלבד שעובד משרד הפנים וידא ואימת

קודם לכן את זהותו של אותו תושב.

אמצעים ונתונים שניטלו והופקו לפי הוראות סעיף קטן (א)(ב)

כך שלא יהיויוצפנו באופן אוטומטי מיד לאחר הנטילה וההפקה, 

ניתנים לפענוח, קריאה או שימוש, אלא על ידי הרשות או מרכז

הנפקה בהתאם להוראות לפי חוק זה. 

הביומטריים שהופקו1((ג) הזיהוי  ונתוני  הפנים  תווי  ) תמונות 

לרשות לצורך הכללתם במאגרמהן כאמור בסעיף קטן (ב) יועברו 

(א), ולצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף10הביומטרי כאמור בסעיף 

.4 למרכז הנפקה לצורך הכללתם במסמכי זיהוי לפי סעיף , וכן14

) תמונות טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהן,2(

המוצפנים כאמור בסעיף קטן (ב), יועברו לרשות רק לצורך קבלת

.4תוצאות זיהוי לפי סעיף 

(ג)()1(ג קטן  סעיף  הוראות  אף  על  האצבע2  טביעות  תמונות   ,(

לצורך גם  לרשות  יועברו  קטן,  סעיף  כאמור באותו  הזיהוי  ונתוני 

התמונות ניטלו  שממנו  התושב  אם  הביומטרי,  במאגר  הכללתם 

 האמורות נתן את הסכמתו לכך, בכתב.

תושב חייב לאפשר לעובד משרד הפנים ליטול ממנו אמצעי(ד)

זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת מסמך זיהוי, לפי הוראות סעיף קטן

(א); סירב תושב לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים כאמור, לא יונפק

לו מסמך הזיהוי. 
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אמצעים ונתונים שניטלו והופקו לפי הוראות סעיף קטן (א)(ה)

ממוחשב,  באופן  ייאגרו  לפילא  הביומטרי  במאגר  אגירה  למעט 

ד', פרק  ולמרכזהוראות  לרשות  העברתם  לצורך  לנדרש  מעבר   

הנפקה לפי הוראות סעיף קטן (ג), והם יימחקו באופן אוטומטי מכל

מקום שבו נשמרו, בתהליך הנטילה, ההפקה וההעברה מיד לאחר

מרכז הנפקה אישרו את קבלתם.הרשות וש

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות עובד משרד הפנים(ו)

לעשות שימוש בתמונת תווי פניו של אדם שניטלה לפי סעיף קטן

.27(א) לצורך הפקת תמונת פנים באיכות פחותה לפי הוראות סעיף 

מרכז הנפקה שקיבל אמצעים ונתונים מוצפנים לפי הוראות(א).4מרכז הנפקה

(ג) יעשה בהם שימוש לצורך הכללתם במסמך זיהוי בלבד;3סעיף 

לאחר תיעשה  זיהוי  במסמך  כאמור  נתונים  או  אמצעים  הכללת 

הזיהוי תוצאת  כי  השר,  שיורה  בדרך  וידא,  הנפקה  שמרכז 

 אינה מונעת את הנפקתו.14שהתקבלה במשרד הפנים לפי סעיף 

והנתונים המוצפנים שהועברו למרכז הנפקה לפי(ב) האמצעים 

(ג) לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך3הוראות סעיף 

לאחר מיד  אוטומטי  באופן  יימחקו  והם  זיהוי  מסמך  הנפקת 

הנפקתו.

על מרכז הנפקה יחולו ההוראות לעניין סודיות, שמירת מידע,(ג)

אבטחת מידע והגנת הפרטיות החלות על משרד הפנים לפי חוק זה,

בהתאמות והכל  אחר,  דין  כל  ולפי  הביטחון  להסדרת  חוק  לפי 

ליישומים המשותפת  הכנסת  ועדת  באישור  בתקנות,  השר  שקבע 

ביומטריים.

הגבלת העברה

של אמצעים או

נתונים ביומטריים

בשלב ההנפקה

או(א).5 אמצעים  שקיבל  הנפקה  מרכז  או  הפנים  משרד  עובד 

נתונים ביומטריים לפי הוראות סימן זה לא יעבירם לכל גורם אחר,

על אף האמור בכל דין, אלא לפי הוראות סימן זה.

 -5- 



עובד משרד הפנים שהשר הסמיך לעניין זה, רשאי להעביר(ב)

מסוים אדם  לגבי  ביומטריים  נתונים  או  אמצעים  פרטני  באופן 

לנטילה, נוגע  שההליך  ככל  לו,  צד  היא  שהמדינה  הליך  לצורך 

לרשויות ישראל,  למשטרת  זה,  סימן  לפי  להנפקה  או  להפקה 

התביעה, לפרקליטות המדינה, לבית המשפט, וכן לגורמים אחרים

בצו, המשפטים,  שר  שקבע  החוק  אכיפת  הליכי  על  האמונים 

ובלבד המשותפת,  הכנסת  ועדת  ובאישור  השר  עם  בהתייעצות 

שהמידע חיוני לצורך ביצוע תפקידיהם.

השר ימסור, מדי שנה, דין וחשבון לוועדת הכנסת המשותפת,(ג)

לעניין מידע שהועבר לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה מספר הפניות

זהות הפונים לצורך קבלת מידע כאמור,  שהוגשו למשרד הפנים 

ומטרות הפניה.

(א) על אף האמור בכל דין, תוקפו של מסמך זיהוי שהנפיק מרכזא.5תוקף מסמך זיהוי

ההנפקה לא יעלה על חמש שנים, אלא אם כן קבע השר, בצו,

תקופת תוקף ארוכה יותר.

בהפעלת הצורך  את  לפחות,  שנים  לשלוש  אחת  יבחן,  השר  (ב) 

סמכותו לפי סעיף קטן (א).

א) על אף האמור בכל דין, תוקפו של מסמך זיהוי שהנפיק מרכז

ההנפקה, של תושב שרק תמונת תווי הפנים שלו הוכללה במאגר

הביומטרי, לא יעלה על חמש שנים.

בהפעלת הצורך  את  לפחות,  שנים  לשלוש  אחת  יבחן,  השר  (ב) 

סמכותו לפי סעיף קטן (א).

סימן ב': נטילה והפקה לצורך זיהוי ואימות זהות

נטילת אמצעי

זיהוי ביומטריים

לצורך השוואתם

לאמצעים או

נתונים ביומטריים

שבמסמך זיהוי 

בעלי התפקידים כמפורט להלן מוסמכים, לצורך אימות זהותו(א). 6

של אדם, במסגרת מילוי תפקידם לפי דין, ליטול ממנו אמצעי זיהוי

ביומטריים זיהוי  נתוני  אוטומטי  באופן  מהם  להפיק  ביומטריים, 

ולהשוות את האמצעים או הנתונים כאמור לאמצעים או לנתונים

הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם: 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך;)1(

שוטר;)2(
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סוהר;)3(

עובד רשות הביטחון שראש רשות הביטחון הסמיכו לכך;)4(

התשט"ו–)5( הצבאי,  השיפוט  בחוק  כהגדרתו  ,19556חייל 

שהוסמך לכך לפי פקודות הצבא כהגדרתן בחוק האמור;

להסדרת)6( בחוק  כהגדרתם  מאבטח,  או  ביטחון  ממונה 

ו-2הביטחון של הגופים המנויים בפרטים  בתוספת הראשונה3   

לחוק האמור, ששר הביטחון הסמיכם לכך;

איש משמר הכנסת כהגדרתו בחוק משכן הכנסת, רחבתו)7(

, שקצין הכנסת הסמיכו לעניין19687ומשמר הכנסת, התשכ"ח–

חוק זה;

חוק)8( לפי  עדים  על  להגנה  הרשות  עובד  שהוא  מאבטח 

;20088להגנה על עדים, התשס"ט–

עובד בגוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה, שלצורך ביצוע)9(

תפקידו לפי דין נדרש לאמת זהותו של אדם; לעניין זה, "גוף

) להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף1ציבורי" – גוף כהגדרתו בפסקה (

 לחוק הגנת הפרטיות, שמתקיים בו אחד מאלה:23

מוטלת עליו חובה בחיקוק לאמת את פרטי הזיהוי(א)

במרשם לגביו  המופיעים  הרישום  פרטי  עם  אדם  של 

האוכלוסין; 

וביצוע תפקידו כאמור(ב) עליו תפקיד בחיקוק,  מוטל 

מחייב אותו לאמת את פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי

הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין.

השר, בהסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובאישור ועדת(ב)

הכנסת המשותפת, יקבע בתקנות את התפקידים והסמכויות שלשם

) של סעיף קטן9ביצועם רשאי עובד גוף ציבורי כאמור בפסקה (

(א), לבצע נטילה, הפקה והשוואה לפי אותו סעיף קטן, וכן תנאים

והגבלות שיחולו על עובד כאמור.

.171 ס"ח התשט"ו, עמ' 6
.197 ס"ח התשכ"ח, עמ' 7
.98 ס"ח התשס"ט, עמ' 8
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עובדי(ג) שאינם  תפקידים  בעלי  בתקנות  לקבוע  רשאי  השר 

המדינה, שיהיו מוסמכים, לצורך אימות זהותו של אדם, כדי למסור

לו את מסמך הזיהוי שלו, או כדי לבצע פעולה אחרת במסמך הזיהוי

שלו כפי שקבע השר, ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים, להפיק

מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים ולהשוות את האמצעים

הכלולים הביומטריים  לנתונים  או  לאמצעים  כאמור  הנתונים  או 

במסמך הזיהוי של אותו אדם; בעל תפקיד שהוסמך לפי סעיף קטן

זה לא יעשה שימוש בסמכותו אלא לאחר שעבר בדיקת התאמה

 לחוק שירות הביטחון הכללי, ורשאי15ביטחונית כמשמעותה בסעיף 

השר לקבוע הגבלות ותנאים נוספים שיחולו על בעל תפקיד כאמור

בהפעלת סמכותו לפי סעיף קטן זה.

נטילה, הפקה והשוואה כאמור בסעיף קטן (ג) לצורך אימות(ד)

זהותו של אדם כדי לבצע פעולה אחרת במסמך הזיהוי שלו, יכול

כאמור תפקיד  בעל  בפני  ושלא  ממוכנים  באמצעים  גם  שיבוצעו 

ועדת באישור  השר,  שקבע  לתקנות  בהתאם  קטן,  סעיף  באותו 

הכנסת המשותפת.

) השר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם הממונה על1()1ד

היישומים הביומטריים, רשאי לקבוע בתקנות, לצורך שיפור או

הנגשה של שירות הניתן לציבור בידי גוף שהוא נותן שירות, כי

לשם קבלת שירות מגוף כאמור, יכול שיבוצע אימות זהותו של

אדם גם בדרך של נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, הפקת נתוני

כאמור הנתונים  או  האמצעים  והשוואת  ביומטריים  זיהוי 

לאמצעים או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של

אותו אדם, באמצעים ממוכנים ושלא בפני בעל תפקיד באותו

גוף.

) השר יקבע בתקנות הוראות לעניין אופן הנטילה, ההפקה,2(

) בפסקה  כאמור  לעניין1וההשוואה  הוראות  השאר  ובין   ,(

אבטחת מידע.
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) בסעיף קטן זה, "נותן שירות" – אחד מאלה:3(

(א) משרד ממשלתי;

(ב) תאגיד שהוקם לפי חוק;

הממשלתיות, החברות  בחוק  כהגדרתה  ממשלתית  חברה  (ג) 

;19759התשל"ה-

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

194010;

בסעיף  כהגדרתה  חולים  קופת  בריאות2(ה)  ביטוח  לחוק   

.199411ממלכתי, התשנ"ד-

 אדם חייב לאפשר למי שמוסמך לכך לפי הוראות סעיף קטן(ה)

(א) 

אדם סירב  זה;  סעיף  לפי  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  ממנו  ליטול 

שלא כמי  אותו  יראו  כאמור,  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  לנטילת 

הזדהה.

אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף זה ונתוני(ו)

ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, לא 

הביומטריים הנתונים  או  מול האמצעים  לצורך השוואתם  לנדרש 

שבמסמך הזיהוי, והם יימחקו אוטומטית מיד לאחר קבלת תוצאת

לנתוניםההשוואה או  לאמצעים  השוואתם  נדרשת  כן  אם  אלא   ,

. )2(א)(7ביומטריים שבמאגר הביומטרי לפי סעיף 

.132  ס"ח התשל"ה, עמ' 9
.239, (א) 191, עמ' (ע) 1, תוס' 1056 ע"ר 10
.156 ס"ח התשנ"ד, עמ' 11
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עם בהתייעצות  השר,  רשאי  (ו),  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  (ז) 

בדיקת לצורך  כי  בצו  להורות  ביומטריים,  יישומים  על  הממונה 

רשות של  ביומטריים  נתונים  או  אמצעים  להשוואת  מערכת 

במערכות זמני  באופן  יישמרו  עליה,  שיורה  וההגירה,  האוכלוסין 

נתונים או  אמצעים  וההגירה,  האוכלוסין  רשות  של  הממוחשבות 

ביומטריים שניטלו או הופקו לפי הוראות סעיף זה, וכן להורות על

התנאים לכך;  המידע כאמור יישמרו בנפרד מכל פרט מזהה; רשות

הבדיקה סיום  עם  מיד  המידע  את  תמחק  וההגירה  האוכלוסין 

וקבלת תוצאותיה. 

נטילת אמצעי

זיהוי ביומטריים

לצורך השוואתם

לאמצעים או

לנתונים ביומטריים

שבמאגר הביומטרי

שוטר מוסמך, לצורך זיהוי או אימות זהות של אדם הנמצא(א). 7

לפניו, לרבות גופה, ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים ולהפיק מהם

באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים, ולהעבירם לרשות לשם קבלת

, בהתקיים אחד מאלה: 16תוצאת זיהוי לפי הוראות סעיף 

האדם אינו נושא מסמך זיהוי ונדרש לברר את זהותו או)1(

לאמת את זהותו; 

סעיף )2( הוראות  לפי  שנעשתה  העלתה6ההשוואה   

אי-התאמה בין אמצעי הזיהוי הביומטריים שניטלו מאותו אדם

נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהם, לפי הסעיף האמור או 

לבין האמצעים או הנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי

של אותו אדם. 

אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי סעיף זה או נתוני זיהוי(ב)

נתונים ביומטריים שהופקו מהם באופן אוטומטי, וכן אמצעים או 

סעיף  לפי  שוטר  בידי  הופקו  או  שניטלו  ונדרשת6ביומטריים   

השוואתם לאמצעים ולנתונים הביומטריים שבמאגר הביומטרי כאמור

), לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך2בסעיף קטן (א)(

העברתם לרשות לפי הוראות סעיף קטן (א); אמצעים או נתונים

כאמור יימחקו אוטומטית מיד לאחר ביצוע ההשוואה וקבלת תוצאת

הזיהוי.

סימן ג': הסמכת עובד משרד החוץ
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הסמכת עובד

משרד החוץ לגבי

תושב השוהה

מחוץ לישראל 

ו-3הסמכויות הנתונות לפי סעיפים . 8 לעובד משרד הפנים שהשר6   

הסמיכו לכך יהיו נתונות לעובד משרד החוץ ששר החוץ הסמיכו

לכך, לגבי תושב השוהה מחוץ לישראל, ויחולו על עובד משרד החוץ

שהוסמך כאמור הוראות לפי פרק זה החלות על עובד משרד הפנים,

לרבות ההגבלות הקבועות בהן, בשינויים שקבעו השר ושר החוץ

בתקנות, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת

המשותפת.

סימן ד': שמירה על כבוד האדם ופרטיותו

שמירה על

כבוד האדם

ופרטיותו 

נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים(א). 9

או זיהוי  שבמסמך  ביומטריים  לנתונים  או  לאמצעים  והשוואתם 

ובמקום בדרך  יבוצעו  זה,  פרק  הוראות  לפי  הביומטרי,  במאגר 

שיבטיחו שמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו וימנעו פגיעה בהם

במידה העולה על הנדרש. 

מי שהוקנתה לו סמכות נטילה, הפקה או השוואה לפי הוראות(ב)

הכשרה שעבר  לאחר  אלא  בסמכותו  שימוש  יעשה  לא  זה,  פרק 

מתאימה; הכשרה לפי פסקה זו תתייחס, בין השאר, לאופן הנטילה,

או באמצעים  הטיפול  לאופן  זה,  פרק  לפי  וההשוואה  ההפקה 

בנתונים הביומטריים שניטלו או שהופקו כאמור ולסיכונים הנובעים

מאי-אבטחת המידע, והכל תוך הקפדה על שמירת כבודו של מי

שנוטלים ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים ועל פרטיותו.

פרק ד': הקמת המאגר הביומטרי וניהולו 

המאגר

הביומטרי

השר יקים, במשרד הפנים, מאגר מידע ביומטרי אשר יכלול(א). 10

ביומטריים תמונות תווי פנים שניטלו בידי עובד משרד הפנים מכוח

סעיף  לפי  הסמכות3סמכותו  מכוח  החוץ  משרד  עובד  בידי  או   

לגביו בסעיף  כפי שהוחלה  ביומטריים8האמורה  זיהוי  נתוני  וכן   ,

מכל בנפרד  יישמר באופן מוצפן,  שהופקו מהן; המאגר הביומטרי 

רישום של התושב כמשמעותם בחוק פרטי  יכלול  ולא  מידע אחר 

המרשם או כל פרט מזהה אחר.
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על אף האמור בסעיף (א), ניתן יהיה לקשר בין אמצעים או(ב)

במרשם זהותו  לבין מספר  הביומטרי,  ביומטריים שבמאגר  נתונים 

האוכלוסין של התושב שאליו הם מתייחסים, בדרך שתיקבע בכללים

ובכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף (ד).

או(ג) מידע  ממנו  יימסר  ולא  חסוי  יהיה  הביומטרי  המאגר 

תתאפשר גישה אליו, אלא לפי הוראות חוק זה. 

השר, בהתייעצות עם שר המשפטים  ובאישור ועדת הכנסת(ד)

המשותפת, יקבע תקנות בדבר דרכי ניהול המאגר הביומטרי, שמירת

בדרך לקבוע  הוא  ורשאי  ממנו,  המידע  העברת  ואופן  בו  המידע 

כאמור כי המאגר הביומטרי יורכב מתתי-מאגרים נפרדים, שיתנהלו

בחלקם שיתנהלו  או  אחר,  ממשלתי  במשרד  או  הפנים  במשרד 

רמה הבטחת  לשם  והכל  כאמור,  ובחלקם במשרד  הפנים  במשרד 

גבוהה ככל שניתן של הגנה על המידע המצוי במאגר ואבטחתו. 

(א) תמונות טביעות האצבע ונתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהן,א.10

זיהוי לפי סעיף  , לא14אשר הועברו לרשות לצורך קבלת תוצאת 

ייכללו במאגר הביומטרי, ולא ייאגרו בו מעבר לנדרש לצורך קבלת

תוצאת הזיהוי כאמור; הרשות תמחק את תמונות טביעות האצבע

והנתונים שהופקו מהן מיד לאחר קבלת תוצאת הזיהוי.

זמני באופן  במאגר  הנכללים  ביומטריים  נתונים  או  אמצעים  (ב) 

כאמור בסעיף קטן (א), ישמשו את הרשות רק לצורך השוואתם מול

הביומטרי במאגר  הכלולים  הביומטריים  הנתונים  או  האמצעים 

, ולא יימסרו לכל גורם אחר, לרבות14וקבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 

.21 ו-18 עד 16גורם מהגורמים המנויים בסעיפים 
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הוראה לעניין

הכללת תמונות

טביעות אצבע

במאגר

א, נתן תושב את הסכמתו להכללת10(א) על אף הוראות סעיף ב.10

סעיף  לפי  ממנו  שניטלו  טביעות האצבע  הזיהוי3תמונות  ונתוני   

בסעיף  כאמור  הביומטרי,  במאגר  מהן,  שהופקו  ),1(ג3הביומטרי 

גם תמונות טביעות האצבע או הנתונים האמורים במאגר, ייאגרו 

; לא נתן תושב את הסכמתו כאמור,10ויחולו לעניין זה הוראו סעיף 

א.10יחולו לעניין התמונות והנתונים כאמור הוראות סעיף 

(ב) תושב שתמונות טביעות האצבע שלו הוכללו במאגר הביומטרי

לבקש, במועד שבו הוא מבקש יוכל  (א),  לפי הוראות סעיף קטן 

מן שלו  האצבע  טביעות  מחיקת  את  חדש,  זיהוי  מסמך  הנפקת 

המאגר, והכול בדרך ובתנאים שקבע השר; היה בידי תושב המבקש

חדש, זיהוי  מסמך  להנפקת  הבקשה  הגשת  בעת  כאמור,  מחיקה 

מסמך זיהוי אחר בתוקף, יהיה מסמך הזיהוי האחר בטל עם הגשת

נסיבות מיוחדות שקבע כן מתקיימות  הבקשה האמורה, אלא אם 

השר.";

הרשות לניהול

המאגר הביומטרי 

הביומטרי(א). 11 המאגר  לניהול  רשות  הפנים,  במשרד  יקים,  השר 

שתהא אחראית לניהול המאגר הביומטרי ובכלל זה להפקת נתוני

זיהוי ביומטריים מאמצעי זיהוי ביומטריים שהועברו אליה, לעיבודם,

להעברת מידע מהמאגר הביומטרי וכן לאבטחת המאגר, לאחזקתו

ולטיפול השוטף בו, הכל בהתאם להוראות לפי חוק זה. 

יהיה(ב) השר, באישור הממשלה, ימנה את ראש הרשות, אשר 

אחראי לניהול הרשות ולביצוע תפקידיה לפי חוק זה; ראש הרשות

כראש ימלא תפקיד אחר מלבד תפקידו  ולא  עובד המדינה  יהיה 

הרשות.

אחר(ג) תפקיד  ימלאו  ולא  המדינה  עובדי  יהיו  הרשות  עובדי 

מלבד תפקידם ברשות; עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות ראש הרשות

ובפיקוחו. 

בדיקת התאמה(ד) עבר  כן  ברשות, אלא אם  עובד  יועסק  לא 

 לחוק שירות הביטחון הכללי. 15ביטחונית כמשמעותה בסעיף 

פרק ה': העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו 

סימן א': הוראות כלליות 
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העברת מידע

מהמאגר הביומטרי

וגישה אליו

בהתאם להוראות

החוק 

על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות והוראות כל דין אחר,. 12

בהתאם מותרות  אליו  וגישה  הביומטרי  מהמאגר  מידע  העברת 

להוראות לפי חוק זה, בלבד. 

גישה למאגר

הביומטרי 

יקבע בהנחיות(א).13 וראש הממשלה,  ראש הרשות, באישור השר 

הרשות את אלה –

עובדי הרשות שתהיה להם הרשאת גישה למאגר הביומטרי;)1(

להפעלתו של המאגר הביומטרי,)2( בעלי תפקידים החיוניים 

שאינם עובדי הרשות ושלא ניתן למצוא להם מחליף מבין עובדי

למטרה המוגבלת  אישית,  גישה  הרשאת  להם  שתהיה  הרשות, 

תפקידים בעלי  יהיו  תפקידם  ביצוע  בעת  שייקבעו;  ולתקופה 

).1כאמור מלווים בעובד הרשות שלו הרשאת גישה לפי פסקה (

בהנחיות הרשות כאמור בסעיף (א) יקבע ראש הרשות תנאים(ב)

הסעיף לפי  הביומטרי  למאגר  הגישה  מורשי  על  שיחולו  והגבלות 

הקטן האמור, בכל הנוגע לגישה למאגר. 

קביעת מורשי הגישה למאגר הביומטרי לפי סעיף קטן (א),(ג)

והתנאים וההגבלות שיחולו עליהם לפי סעיף קטן (ב), תיעשה באופן

שיצמצם ככל הניתן את מספר המורשים כאמור ואת היקף המידע

הנגיש. 

לא תינתן לאדם הרשאת גישה למאגר הביומטרי לפי סעיף זה(ד)

ולא יבצע אדם פעולה המאפשרת גישה למאגר הביומטרי, אלא אם

 לחוק שירות15כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 

הביטחון הכללי. 

סימן ב': העברת תוצאת זיהוי מהמאגר הביומטרי למשרד הפנים 

העברת תוצאת

זיהוי לצורך

הנפקת מסמך

זיהוי 

לצורך. 14 לכך,  הסמיכו  שהשר  הפנים  משרד  לעובד  תעביר  הרשות 

הנפקת מסמך זיהוי, תוצאת זיהוי של מי שניטלו ממנו אמצעי זיהוי

סעיפים  לפי  ו-3ביומטריים  זיהוי8  תוצאת  הרשות  העבירה  לא   ;

(א),4כאמור בתוך פרק זמן שעליו יורה השר, יראו בכך, לעניין סעיף 

אישור להנפקת מסמך הזיהוי. 
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הגבלת העברה

של תוצאת זיהוי

עובד משרד הפנים שהועברה לו תוצאת זיהוי לפי הוראות סימן זה,. 15

לא יעבירה לכל גורם אחר על אף האמור בכל דין, אולם רשאי עובד

זיהוי תוצאת  להעביר  השר  ידי  על  לכך  שהוסמך  הפנים  משרד 

מסוימת  למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, לפרקליטות המדינה,

ולגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת החוק לבית המשפט, 

ועדת באישור  בצו,  השר,  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר  שיקבע 

הכנסת המשותפת, ובלבד שהמידע חיוני לצורך ביצוע תפקידיהם.

סימן ג': העברת מידע מהמאגר הביומטרי למשטרת ישראל ולמשטרה

הצבאית

העברת תוצאת

זיהוי לשוטר

הרשות תעביר לשוטר, לפי בקשתו, תוצאת זיהוי המתייחסת לאמצעי. 16

זיהוי ביומטריים אשר ניטלו בידי השוטר מאדם, לרבות גופה, לפי

ובין7הוראות סעיף  , בכפוף לנהלים שייקבעו בין משטרת ישראל 

הרשות.

העברת מידע

לפי צו של בית

משפט

בית משפט השלום רשאי, לפי בקשה מאת קצין מוסמך להתיר(א). 17

לפי הצבאית,  למשטרה  או  ישראל  למשטרת  להעביר  לרשות  בצו 

זיהוי, וכן אמצעים או נתונים ביומטריים הכלולים העניין, תוצאת 

במאגר הביומטרי, אם שוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הדבר

בהעברת שאין  ובלבד  להלן,  המפורטות  מהמטרות  למטרה  נדרש 

המידע כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של

אדם:

לצורך חקירת עבירה מסוג פשע, או לצורך חקירת עבירה)1(

מסוג עוון המנויה בתוספת השנייה, לרבות חקירה לצורכי חילוט

רכוש הקשור בעבירות כאמור, ולצורך הליך פלילי בנוגע לאותן

עבירות;

) או סיכולן;1לצורך מניעת ביצוע עבירות כאמור בפסקה ()2(

גופה,)3( לרבות  אדם,  של  זהותו  בירור  או  אימות  לצורך 

שזהותו אינה ידועה או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או

שבויים;

לישראל, אם)4( אכיפה מחוץ  לרשות  לצורך העברת המידע 

למטרה האמורה,  לרשות  או  ישראל  למשטרת  דרוש  הדבר 

). 3) עד (1מהמטרות המפורטות בפסקאות (
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בתצהיר;(ב) ותיתמך  בכתב  תוגש  (א)  קטן  סעיף  לפי  בקשה 

בבקשה יצוינו בין השאר כל אלה: 

פרטי זהותו, דרגתו ותפקידו של המבקש; )1(

תמצית העובדות שעליהן מתבססת הבקשה; )2(

הביומטריים)3( הנתונים  או  האמצעים  הזיהוי,  תוצאת 

המבוקשים, והמטרות שלשמן הם נדרשים. 

בית המשפט רשאי להורות לרשות להעביר לעיונו את המידע(ג)

המבוקש, לפני שיחליט על מתן צו לפי סעיף קטן (א); מידע שהועבר

לבית המשפט כאמור יועמד לעיונו בלבד, לא ייאגר ויימחק לאחר

העיון בו. 

לא יורה בית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (א) על העברת(ד)

אמצעים או נתונים ביומטריים מתוך המאגר הביומטרי, אלא אם כן

שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי קיים אינטרס ציבורי חיוני

נדרשים שלשמה  המטרה  להשגת  אפשרות  אין  וכי  זאת  המחייב 

האמצעים או הנתונים כאמור, בדרך אחרת. 

סירב שופט לתת צו כמבוקש בסעיף קטן (א), רשאי היועץ(ה)

המשפטי לממשלה, או הפרקליט הצבאי הראשי או התובע הצבאי

הראשי, לפי העניין, או נציגו של מי מהם, לערער על ההחלטה לפני

נשיא בית המשפט המחוזי או שופט של בית המשפט המחוזי שנשיאו

מינהו לכך. 

ומפקד(ו) ישראל  במשטרת  והמודיעין  החקירות  אגף  ראש 

המשטרה הצבאית החוקרת, יגישו, מדי שישה חודשים, דין וחשבון

ליועץ המשפטי לממשלה על הבקשות שהוגשו על ידי משטרת ישראל

והמשטרה הצבאית והצווים שניתנו לפי סעיף קטן (א).

בסעיף זה, "קצין מוסמך" – כל אחד מאלה:(ז)

קצין משטרה ממערך החקירות או המודיעין של משטרת)1(

ישראל בדרגת סגן ניצב ומעלה או קצין משטרה המשמש כמפקד

מוקד ארצי או מחוזי של המשטרה, שהמפקח הכללי של משטרת

ישראל הסמיך לעניין זה;

קצין בדרגת סגן אלוף במשטרה הצבאית החוקרת, שקצין)2(

משטרה צבאית ראשי הסמיך לעניין זה.
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העברת מידע

לצורך חקירת חשד

לקבלת מסמך

זיהוי במרמה 

משטרת ישראל רשאית לקבל מהרשות אמצעים ונתונים ביומטריים.18

של אדם הכלולים במאגר הביומטרי, אף בלא צו של בית משפט לפי

ניסיון17סעיף  זיהוי או  , לצורך חקירת חשד בדבר קבלת מסמך 

לקבל מסמך זיהוי תוך מסירת פרטים כוזבים לעובד משרד הפנים

(א), על3בעת נטילת אמצעי זיהוי  ביומטריים מאותו אדם לפי סעיף 

סמך תלונה שהוגשה למשטרת ישראל בשל אותו חשד על ידי עובד

משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך.

הגבלת העברה

מהמאגר הביומטרי

משטרת ישראל והמשטרה הצבאית לא ימסרו מידע שהועבר(א). 19

אליהן לפי הוראות סימן זה לכל גורם אחר, על אף האמור בכל דין.

כאמור(ב) להעביר מידע  ניתן  (א),  הוראות סעיף קטן  על אף 

באותו סעיף קטן, הנוגע לאדם מסוים, כמפורט להלן:

דין)1( לבית  המשפט,  לבית  לפרקליטות,  התביעה,  לרשויות 

וכן לרשויות הביטחון,  לרפואה משפטית,  למרכז הלאומי  צבאי, 

לפי מידע  אליה  להעביר  שהותר  לישראל  מחוץ  אכיפה  לרשות 

), ובלבד שלא יועבר מידע לגורמים כאמור, אלא4(א)(17סעיף 

אם כן המידע חיוני להם רק לצורך מילוי תפקידיהם ולמטרות

);3) עד (1(א)(17המנויות בסעיף 

הגנה)2( בצבא  הכללי  המטה  ראש  בידי  שהוסמך  לקצין 

בסעיף  האמורה  למטרה  יועבר3(א)(17לישראל  שלא  ובלבד   ,(

מידע לקצין כאמור, אלא אם כן המידע חיוני לו רק לצורך מילוי

תפקידו ולמטרה המנויה בסעיף האמור.

דין וחשבון

לוועדת הכנסת

המשותפת

העניין, מדי(א). 20 לפי  ימסרו,  ושר הביטחון  לביטחון הפנים  השר 

שנה, דין וחשבון לוועדת הכנסת המשותפת, שיכלול את כל אלה: 

המשפט)1( ולבית  לרשות  שהוגשו  הבקשות  ידימספר  על   

 או המשטרה הצבאית, לפי סימן זה;משטרת ישראל

) לבית1העבירות שלגביהן הוגשו בקשות כאמור בפסקה ()2(

המשפט, והאם הליך חקירתן הסתיים בהגשת כתב אישום;

על פי בקשות כאמור17מספר הצווים שניתנו לפי סעיף )3(  

), תוך ציון המטרות שלשמן ניתנו.1בפסקה (
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דיווחים כאמור בסעיף קטן (א) יימסרו גם לשר, לממונה על(ב)

) פסקה  ולעניין  המידע.  ולרשם מאגרי  ביומטריים  של2יישומים   (

ליישומים המשותפת  הכנסת  לוועדת  גם   – קטן  סעיף  אותו 

ביומטריים.

סימן ד': העברת מידע לרשויות הביטחון 

העברת מידע

לרשויות הביטחון

וגישת הרשויות

למאגר הביומטרי

הביומטרי. 21 המאגר  מתוך  מידע  הביטחון  לרשויות  תעביר  הרשות 

ייעודן מימוש  לצורך  הביומטרי,  למאגר  גישה  להן  ותאפשר 

הכללים פי  על  למאגר, תהיה  והגישה  המידע  ותפקידיהן; העברת 

שייקבעו. 

הגבלת העברה

על ידי רשות

ביטחון

רשות ביטחון לא תמסור מידע שהועבר אליה לפי סימן זה לכל גורם. 22

אחר על אף האמור בכל דין, למעט לגורם שנקבע בכללים. 

פרק ו': שמירת סודיות, אבטחה והגנה על פרטיות 

הכללים, וכן הנחיות הרשות ונוהלי הרשות העוסקים בעניינים(א). 23מידע חסוי 

הקשורים לפעילות רשויות הביטחון ולאבטחת מידע, למעט נושאי

לפי סעיף  ), הם חסויים7(א)(35אבטחת מידע שהוסדרו בתקנות 

ועדת באישור  רשאי,  הממשלה  ראש  אסור;  פרסומם  או  וגילוים 

הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לאסור פרסומן של הוראות

אחרות שנקבעו לפי חוק זה, אם קיים לדעתו אינטרס ציבורי המחייב

זאת. 

סעיף (ב) לפי  ביומטריים  יישומים  על  הממונה  (ב)30המלצות 

העוסקות בעניינים הקשורים לפעילות רשויות הביטחון או באבטחת

מידע, הן חסויות וגילוין או פרסומן אסור. 

ראש הממשלה רשאי להתיר פרסום מידע האסור לפרסום לפי(ג)

סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן היתר

לפרסום. 
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שמירת סודיות

והגבלת השימוש

והאגירה

אדם שהגיעו לידיו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו,(א). 24

אמצעי זיהוי  ביומטריים שניטלו לפי חוק זה, נתוני זיהוי ביומטריים

שהופקו מהם, תוצאות זיהוי או תמונות פנים באיכות פחותה, וכן

אדם שהגיע לידיו מידע אחר החסוי לפי חוק זה, לא ימסור ולא

יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא לפי חוק זה

ולצורך ביצוע תפקידו.

זה(ב) חוק  הוראות  לפי  שהועבר  זיהוימידע  תוצאת  למעט   ,

לפי סעיף  לעובד משרד הפנים  ייאגר,14שהועברה מהרשות  לא   

באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך השימוש שלו הוא נועד, והוא

יימחק מיד בתום השימוש בו.

בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכנסתהשר, (ג)

תקנות לעניין אופן ההעברה של מידע לפיהמשותפת, רשאי לקבוע 

ו-19, 18, 15, 5סעיפים  , ובכלל זה תדירות העברתו, המטרות27 

יועבר, תנאי ההעברה, בעלי התפקידים המוסמכים להעביר לשמן 

ומחיקת המידע בתום השימוש בו, וכן אבטחתולקבל מידע כאמור 

המידע.

שמירת אמצעי

זיהוי ביומטריים

ונתוני זיהוי

ביומטריים

ואבטחתם 

הכלולים(א). 25 ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי 

במאגר הביומטרי יישמרו בהתאם להוראות אלה: 

בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה)1(

אליו, וכן מפני העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה

בלא רשות כדין; 

בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות לפי חוק זה; )2(

בדרך שתבטיח הגנה על פרטיותם של התושבים שהאמצעים)3(

ופיקוח על ותאפשר בקרה  כאמור מתייחסים אליהם,  והנתונים 

אופן השימוש במאגר, לרבות שימוש החורג ממסגרת ההרשאה

. 13לפי סעיף 

כל פעולה המבוצעת במאגר הביומטרי תתועד באופן שיאפשר(ב)

פיקוח ובקרה על אופן ביצועה, על מועד ביצועה ועל מבצע הפעולה.
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק להסדרת(ג)

הביטחון ולפי חוק הגנת הפרטיות.

הממונה על

הפרטיות 

השר, בהסכמת שר המשפטים, ימנה, מבין עובדי הרשות, ממונה על. 26

הפרטיות במאגר הביומטרי; הממונה על הפרטיות יפקח על שמירת

ונתוני הזיהוי הפרטיות של התושבים שאמצעי הזיהוי הביומטריים 

הביומטריים שלהם כלולים במאגר הביומטרי, בהתאם להוראות לפי

חוק הגנת הפרטיות ולפי חוק זה. 

פרק ז': הוראות שונות 

תמונת פנים 

באיכות פחותה

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, רשאי להפיק, באופן(א).27

אוטומטי, תמונת פנים באיכות פחותה, מתמונת תווי פנים שניטלה

(א), לצורך שימוש בה לפי הוראות סעיף זה.3לפי סעיף 

יישמרו במשרד הפנים בדרך(ב) תמונות פנים באיכות פחותה 

שקבע השר והן ישמשו את עובדי משרד הפנים שהשר הסמיכם לכך

לצרכים אלה בלבד – 

הצגה חזותית, הנדרשת במסגרת מילוי תפקידו של עובד)1(

משרד הפנים;

יעביר תמונת פנים באיכות פחותה(ג) עובד משרד הפנים לא 

לכל גורם אחר על אף האמור בכל דין, ואולם רשאי הוא להעביר

תמונה כאמור של אדם מסוים לגוף ציבורי בהתאם להוראות סעיף

לפרקליטות התביעה,  לרשויות  ישראל,  למשטרת  וכן  (ד),  קטן 

המדינה, לבית המשפט, ולגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת

ובאישור בצו, בהתייעצות עם השר  החוק שיקבע שר המשפטים, 

לצורך חיונית  כאמור  ובלבד שהתמונה  המשותפת,  הכנסת  ועדת 

ביצוע תפקידיהם.

 -20- 



השר, באישור ועדת הכנסת המשותפת רשאי לקבוע כי עובד(ד)

בגוף ציבורי שלצורך ביצוע תפקידו לפי דין נדרש לאמת זהותו של

אדם מסוים, יהא רשאי, במסגרת מילוי תפקידו, לקבל תמונת פנים

באיכות פחותה של אותו אדם; בתקנות לפי סעיף קטן זה יקבע

השר, בין השאר, את המאפיינים של מי שתמונותיהם יימסרו לגוף

הציבורי והמטרות שלשמן יימסרו; לעניין זה, "גוף ציבורי" – משרדי

הממשלה ומוסדות מדינה אחרים.

שמירת דינים 

לעניין חומר 

חקירה וראיות

בהליך פלילי

ולעניין אבטחת

מידע

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין לרבות(א). 28

פקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש],

, לעניין החזקה, שמירה, העמדה לעיון או כל שימוש197112התשל"א–

 לחוק סדר הדין הפלילי74אחר, בחומר חקירה כמשמעותו בסעיף 

התשמ"ב– משולב],  במסגרת198213[נוסח  המוגשות,  בראיות  או   ,

ההליך הפלילי, לבית משפט. 

אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מהוראות לעניין אבטחת(ב)

מידע לפי חוק להסדרת הביטחון.

המשיג מהמאגר הביומטרי, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו(א). 29עונשין 

זה, או העושה במאגר הביומטרי שימוש או זכאי לקבלו לפי חוק 

פעולה שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים.

העושה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:(ב)

מי שמוסר, מעביר או מגלה אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני)1(

ולמעט תמונת זיהוי או מידע חסוי,  זיהוי ביומטריים, תוצאות 

, או עושה בהם24פנים באיכות פחותה, בניגוד להוראות סעיף 

שימוש בניגוד להוראות אותו סעיף;

מי שאינו נוקט אמצעים סבירים לשמירת סודיות ואבטחת)2(

) בניגוד להוראות חוק זה.1המידע שבפסקה (

העורך השוואה בין אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו מאדם או(ג)

נתונים או  אמצעים  לבין  מהם,  שהופקו  ביומטריים  זיהוי  נתוני 

ביומטריים שבמסמך זיהוי, בלא סמכות לפי חוק זה, דינו – מאסר

שלוש שנים. 

.390, עמ' 17 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12
.43 ס"ח התשמ"ב, עמ' 13
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הגורם ברשלנות לגילוי אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי(ד)

ביומטריים, תוצאות זיהוי או מידע חסוי ולמעט תמונת פנים באיכות

סעיף  להוראות  בניגוד  הוראה24פחותה,  הפרת  תוך  לאחר,   ,

מההוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה או הפרת כלל או

נוהל שנקבעו לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה.

ראש הרשות חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי(ה)

; הפר13סעיף זה, בידי מי שיש לו הרשאת גישה כאמור לפי סעיף 

את חובתו האמורה, דינו – מאסר שישה חודשים או הקנס הקבוע

) לחוק העונשין.4(א)(61בסעיף 

שינוי,(ו) אגירה, העתקה,  עיון,  לרבות   – "שימוש"  זה,  בסעיף 

מחיקה שלא כדין או קישור בין המאגר הביומטרי לבין מאגרים

אחרים.

הממונה על

יישומים

ביומטריים

ראש הממשלה ימנה ממונה על יישומים ביומטריים; הממונה(א). 30

יהיה עובד משרד ראש הממשלה. 

תפקידיו של הממונה על יישומים ביומטריים הם: (ב)

להמליץ על מדיניות כוללת בתחום היישומים הביומטריים,)1(

לרבות לעניין יעדים, מדדים, תקנים והנחיות בעניינים אלה:

הקמה, תפעול ותחזוקה של המאגר הביומטרי וגישה(א)

אליו;

פיתוח היישומים הביומטריים;(ב)

בקרה על היישומים הביומטריים והמאגר הביומטרי;(ג)

הביומטרי)2( המאגר  אבטחת  בתחום  מדיניות  על  להמליץ 

לעניין הנהלים ואבטחת המידע המועבר למרכז הנפקה, לרבות 

להסדרת בחוק  המוסדרים  בעניינים  ולמעט  האבטחה,  ותקני 

הביטחון; 

לפקח על יישום הוראות חוק זה והתקנות, הכללים, הנחיות)3(

הרשות ונוהלי הרשות אשר נקבעו מכוחו, וכן על פעולות ראש

הרשות לפי חוק זה.
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הממונה על יישומים ביומטריים יביא את המלצותיו לפי סעיף(ג)

קטן (ב) לפני ראש הממשלה, השר או ראש הרשות, לפי העניין, לפני

סעיף  לפי  תקנות  ונוהלי1(ו)(35קביעת  הרשות  הנחיות  כללים,   ,(

הרשות לפי חוק זה. 

ועדת השרים

ליישומים

ביומטריים

הממשלה תמנה ועדת שרים ליישומים ביומטריים, אשר תפעל(א). 31

בשמה בעניינים שקבעה לצורך יישום ההוראות לפי חוק זה.

והם: ראש(ב) ועדת השרים תהיה בת ארבעה חברים לפחות, 

הממשלה, השר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. 

ליישומים(ג) השרים  ועדת  ראש  יושב  יהיה  הממשלה  ראש 

ביומטריים, והשר – ממלא מקומו. 

ועדת הכנסת

המשותפת

ליישומים

ביומטריים

ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים תפעל בעניינים(א). 32

זה; ולאבטחת מידע, לפי חוק  הנוגעים לפעילות רשויות הביטחון 

ואלה חברי הוועדה: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

והוא יהיה היושב ראש, יושב ראש ועדת הכנסת המשותפת, יושב

ועדת המשנה וחברי  ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת  ראש 

למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ישיבותיה של ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים(ב)

יהיו חסויות, ופרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור,

החליטה הוועדה אחרת, לאחר שמיעת עמדת ראשי אלא אם כן

רשויות הביטחון. 

דיווחי ראש

הרשות, רשויות

הביטחון והממונה

על הפרטיות 

ראש הרשות ידווח בכתב, מדי שנה, לשר, לממונה על יישומים(א). 33

המשותפת הכנסת  ולוועדת  המידע  מאגרי  לרשם  ביומטריים, 

ליישומים ביומטריים, על כל אלה: 

ידי)1( על  המשפט  ולבית  לרשות  שהוגשו  הבקשות  מספר 

מידע קבלת  לצורך  הצבאית,  המשטרה  או  ישראל  משטרת 

מהמאגר הביומטרי לפי הוראות סימן ג' לפרק ה';
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שלהםא)1( הביומטריים  הזיהוי  אמצעי  שכל  התושבים  מספר   

נכללים במאגר לפי הוראות פרק ד' ומספר התושבים שרק תמונות

תווי הפנים שלהם נכללות במאגר לפי הוראות הפרק האמור;

על פי בקשות כאמור 17מספר הצווים שניתנו לפי סעיף )3(  

), תוך ציון המטרות שלשמן ניתנו;1בפסקה (

הנוגע)4( בכל  הביומטרי  במאגר  שאירעו  חריגים  אירועים 

לאבטחת המידע, לרבות ניסיונות לקבל מידע מהמאגר הביומטרי

ממי שאינו מורשה לכך או להעביר מידע מהמאגר הביומטרי למי

שאינו מורשה כאמור. 

) של סעיף קטן (א) יימסר גם3) עד (1דיווח לפי פסקאות ((ב)

לוועדת הכנסת המשותפת.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), ידווח ראש הרשות, בכתב,(ג)

באופן מיידי, לגורמים המנויים באותו סעיף קטן, על כל אירוע חריג

שיש בו משום חשש לדליפת מידע מהמאגר הביומטרי, ניסיון פריצה

אליו או פגיעה בו, ועל הצעדים שננקטו בעקבות אותו אירוע. 

הממשלה(ד) לראש  שנה,  מדי  בכתב,  ידווחו  הביטחון  רשויות 

ולוועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים על כל אלה:

אירועים חריגים שאירעו במהלך שימושן במאגר הביומטרי;)1(

מספר המקרים שבהם עשו שימוש במאגר הביומטרי לצורך)2(

איתור חשודים בביצוע עבירות וסיכולן, ומספר הבקשות שהגישו

רשויות הביטחון לרשות לשם קבלת מידע מהמאגר הביומטרי לפי

סימן ד' לפרק ה' לצורך כאמור;

) והאם2העבירות שלגביהן הוגשו בקשות כאמור בפסקה ()3(

הליך חקירתן הסתיים בהגשת כתב אישום.

לשר(ד) לשר,  שנה,  מדי  בכתב,  ידווח  הפרטיות  על  הממונה 

על המידע,  מאגרי  ולרשם  המשותפת,  הכנסת  לוועדת  המשפטים, 

פעולותיו לפי חוק זה. 

השר, בהסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובאישור ועדת(א).34שינוי התוספות

הכנסת המשותפת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.
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ושר המשפטים(ב) עם השר  לביטחון הפנים, בהתייעצות  השר 

ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת

השנייה.

ביצוע, תקנות,

כללים, הנחיות

ונהלים 

ועדת(א). 35 והוא רשאי, באישור  זה,  השר ממונה על ביצוע חוק 

המשותפת, הכנסת  ועדת  ובאישור  ביומטריים  ליישומים  השרים 

להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט בעניינים הקבועים בסעיף

קטן (ב), לרבות תקנות בעניינים כמפורט להלן: 

אופן נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, לרבות –)1(

נטילה מקטינים, מקשישים ומאנשים עם מוגבלות; (א)

נטילה תוך התחשבות במגבלות דת ומסורת; (ב)

 הסכמה בשם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס לנטילתא)1(

תמונות טביעות אצבע מקטין או מאדם כאמור, לצורך הכללתן

במאגר הביומטרי;

דרכי פעולה במקרים שבהם לא ניתן ליטול מאדם אמצעי)2(

זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, מסיבות בריאותיות או אחרות; 

ביומטריים)3( זיהוי  מאמצעי  ביומטריים  זיהוי  נתוני  הפקת 

ונתונים שניטלו ג', והעברת אמצעים  שניטלו לפי הוראות פרק 

 ולמרכז הנפקה;  , לרשותוהופקו כאמור

הוראות לעניין בעלי תפקידים שאינם עובדי המדינה לפי )4(

(ג);6סעיף 

הכשרה לעניין נטילה, הפקה והשוואה לפי הוראות סימן ד')5(

לפרק ג';

זיהוי מהרשות לעובדי משרד הפנים לפי)6( העברת תוצאת 

ותדירות המידע  העברת  אופן  זה  ובכלל  ה',  לפרק  ב'  סימן 

ההעברה. 

וניהול)7( אבטחת מידע, לרבות המידע שבמאגר הביומטרי 

המאגר.
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ליישומים(ב) השרים  ועדת  באישור  רשאי,  הממשלה  ראש 

ולאחר ביומטריים  ליישומים  וועדת הכנסת המשותפת  ביומטריים 

(ג),30שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף 

רשויות לפעילות  הנוגע  בכל  זה  חוק  של  לביצועו  כללים  לקבוע 

הביטחון ולאבטחת מידע ככל שאלה אינם מוסדרים בתקנות לפי

(ד).10) וסעיף 7סעיף קטן (א)(

ראש הרשות רשאי, באישור השר וראש הממשלה, ובעניינים(ג)

הנוגעים לפעולות רשויות הביטחון – באישור ראש הממשלה, לאחר

(ג),30שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף 

ובכפוף להוראות חוק זה ולתקנות ולכללים שהותקנו מכוחו, לקבוע

הנחיות פנימיות, בכתב, בכל עניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות. 

לו המלצת הממונה על(ד) ראש הרשות רשאי, לאחר שנמסרה 

סעיף  לפי  ביומטריים  זה,30יישומים  חוק  להוראות  ובכפוף  (ג), 

נהלים לתקנות, לכללים ולהנחיות הרשות שהותקנו מכוחו, לקבוע 

פנימיים, בכתב, בכל עניין הנוגע לניהול הרשות, להפעלתה ולאופן

מילוי תפקידה. 

ועדת השרים(ה) ובאישור  שר המשפטים  השר רשאי, בהסכמת 

ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת המשותפת, לקבוע תקנות לעניין

דרך פעולתו של הממונה על הפרטיות. 

ו) 

השר רשאי, בהסכמת השר לביטחון הפנים או שר הביטחון,)1(

לפי העניין, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת השרים

לקבוע המשותפת,  הכנסת  ועדת  ובאישור  ביומטריים  ליישומים 

תקנות בכל הנוגע להעברת מידע מהרשות למשטרת ישראל או

ג' לפרק ה', ובכלל זה לעניין אופן למשטרה הצבאית לפי סימן 

העברת המידע ומחיקתו לאחר תום השימוש בו; תקנות לפי פסקה

יישומים על  הממונה  המלצות  לשר  שנמסרו  לאחר  יותקנו  זו 

(ג) והמלצות הממונה על הפרטיות. 30ביומטריים לפי סעיף 
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השר לביטחון הפנים או שר הביטחון, לפי העניין, רשאי,)2(

השרים ועדת  ובאישור  המשפטים  ושר  השר  עם  בהתייעצות 

לקבוע המשותפת,  הכנסת  ועדת  ובאישור  ביומטריים  ליישומים 

תקנות לעניין אופן הטיפול במידע שהועבר למשטרת ישראל או

למשטרה הצבאית לפי סימן ג' לפרק ה' והגבלת העברתו לפי סעיף

19.

פרסום מידע

חסוי ואחריות 

הכללים, וכן הנחיות הרשות, נוהלי הרשות וכל הוראה אחרת(א). 36

לפי סעיף  פרסום ברשומות או פרסום23החסויים  , אינם טעונים 

פומבי אחר. 

הרשות(ב) נוהלי  הרשות,  הנחיות  כללים,  של  שמירתם  אופן 

והוראות אחרות, שלא פורסמו לפי הוראות סעיף קטן (א), לרבות

או בנהלים  בהנחיות,  בכללים,  ייקבע  והפצתם,  סיווגם  הגדרת 

בהוראות כאמור, בהתאמה. 

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה ותחולה 

תיקון חוק

מרשם האוכלוסין

]14[מס' 

 – 196514בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–. 37

 יבוא: 24בפרק ד', לפני סעיף )1(

23"הגדרות 

א. 

בפרק זה – 

המאפשר מידע   – אלקטרוני"  זיהוי  "אמצעי 

בעל תושב,  של  ובלעדי  ייחודי  זיהוי 

ושר הפנים  שר  שקבעו  מאפיינים 

(ג); 25המשפטים לפי סעיף 

חתימה חוק   – אלקטרונית"  חתימה  "חוק 

; 200115אלקטרונית, התשס"א–

בחוק כהגדרתם   – מחשב"  ו-"חומר  "מידע" 

; 199516המחשבים, התשנ"ה–

.644; התשס"ח, עמ' 270 ס"ח התשכ"ה, עמ' 14
.210 ס"ח התשס"א, עמ' 15
.366 ס"ח התשנ"ה, עמ' 16
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מסר  – לאימות"  אלקטרונית  "תעודה 

חתימה בחוק  כהגדרתו  אלקטרוני 

אלקטרונית, שהנפיק שר הפנים בהתאם

להוראות שקבע יחד עם שר המשפטים

(ג), המאשר כי אמצעי זיהוי25לפי סעיף 

אלקטרוני מסוים הוא של אדם מסוים.";

 – 25בסעיף )2(

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחומר מחשב הכלול בה"; (א)

יוצמד(ב) "לכל תעודה  ובו, במקום  "(א)",  יסומן  האמור בו 

חוץ מהתעודה של אישה שהצהירה בעל התעודה,  תצלום של 

גבי כל תעודה תופיע "על  יבוא  שאינה מצטלמת מטעמי דת" 

תמונת תווי הפנים של בעל התעודה"; 

אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (ג)

תעודת הזהות תכלול שבב שבו ייכלל חומר מחשב"(ב)

כמפורט להלן: 

זיהוי)1( נתוני  או  ביומטריים  זיהוי  אמצעי 

זיהוי אמצעי  הכללת  בחוק  כהגדרתם  ביומטריים, 

זיהוי במסמכי  ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים 

מידע, התש"ע– נתונים200917ובמאגר  או  ; אמצעים 

ביומטריים כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר

גישה אליהם בהתאם להוראות החוק האמור, בלבד; 

זיהוי)2( ואמצעי  לאימות  אלקטרונית  תעודה 

בשבב יישמרו  כאמור  ואמצעי  תעודה  אלקטרוני; 

גישה אליהם בידי בעל התעודה באופן שתתאפשר 

בלבד או בהרשאתו; 

לפי בקשתו של בעל התעודה – אמצעי חתימה,)3(

אלקטרונית, ותעודה  חתימה  לאימות  אמצעי 

אמצעים אלקטרונית;  חתימה  בחוק  כהגדרתם 

ותעודה כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה

אליהם בידי בעל התעודה בלבד או בהרשאתו; 

.256 ס"ח התש"ע, עמ' 17
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בתקנות;)4( הפנים  שר  שיקבע  נוספים  פרטים 

בתקנות לפי פסקה זו יקבע שר הפנים, בהתייעצות

עם שר המשפטים, את אופן שמירת הפרטים שקבע,

בשבב. 

שר הפנים ושר המשפטים יקבעו הוראות לעניין אופן(ג)

של והמאפיינים  לאימות  אלקטרוניות  תעודות  הנפקת 

זה, סעיף  לפי  בשבב  שייכללו  זיהוי אלקטרוניים,  אמצעי 

ודרכי אבטחתם ואבטחת חומר מחשב אחר הכלול בשבב

האמור."; 

 יבוא: 28אחרי סעיף )3(

"חובות

בעל 

תעודת זהות 

28

א. 

תושב שהונפקה לו תעודת זהות חייב – 

לנקוט אמצעים סבירים לשם שמירה על)1(

תעודת הזהות שהונפקה לו ולשם מניעת שימוש

לרעה בתעודה האלקטרונית לאימות ובאמצעי

הזיהוי האלקטרוני הכלולים בשבב שבתעודת

הזהות; 

להודיע לפקיד רישום או למי שקבע שר)2(

הפנים, בדרך שקבע, מיד כשנודע לו כי נפגעה

שליטתו בתעודת הזהות או במידע השמור בה.

אחריות

לשימוש

בתעודת זהות 

28

ב. 

יהיה לא  זהות  תעודת  לו  שהונפקה  תושב 

אחראי לנזק שנגרם בשל הסתמכות על פעולה

שבוצעה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני

כן הסכים שבשבב, בלא הרשאתו, אלא אם 

ואולם, תושב לא יהיה אחראי אחרת, בכתב; 

הוראות לפי  הודעה  מסר  אם  כאמור  לנזק 

 ).";2א(28סעיף 

, האמור בו יסומן "(ג)" ולפניו יבוא: 33בסעיף )4(

החודר שלא כדין לחומר המחשב הכלול בשבב שבתעודת"(א)

הזהות, דינו – מאסר חמש שנים.

 -29- 



העושה מעשה כאמור בסעיף קטן (א) לצורך זיוף תעודת(ב)

זהות, ובכלל זה לצורך זיוף חומר מחשב הכלול בה כאמור בסעיף

"זיוף" – כהגדרתו25 (ב), דינו – מאסר שבע שנים; לעניין זה, 

."; 197718 לחוק העונשין, התשל"ז–414בסעיף 

) יבוא: 6(א), אחרי פסקה (47בסעיף )5(

בתקשורת)7"( הזדהות  לצורך  זהות  בתעודת  השימוש 

אלקטרונית וביצוע חתימה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה

התשס"א– יותקנו2001אלקטרונית,  זו  פסקה  לפי  תקנות   ;

בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר." 

תיקון חוק

]6הדרכונים [מס' 

) יבוא: 4, אחרי פסקה (6, בסעיף 195219בחוק הדרכונים, התשי"ב–. 38

זיהוי)5"( אמצעי  יכילו  מעבר  תעודת  או  דרכון  כי  לקבוע 

ביומטריים, נתוני זיהוי ביומטריים או חומר מחשב אחר; לעניין זה –

כהגדרתם  – ביומטריים"  זיהוי  ו"נתוני  ביומטריים"  זיהוי  "אמצעי 

בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים

; 2009במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע–

." 1995"חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–

תיקון חוק

חופש המידע

]7[מס' 

1(א), אחרי פסקה (14, בסעיף 199820בחוק חופש המידע, התשנ"ח–. 39

) יבוא: 3

הרשות כהגדרתה בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני)14"(

." 2009זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע–

תחילה ותקנות

ראשונות

, תחילתו של חוק זה41בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) וסעיף (א). 40

) או ביום כניסתו לתוקף של2010 בינואר 1ביום ט"ו בטבת התש"ע (

ובלבד שאושרו1(41צו לפי סעיף  ), לפי המאוחר מביניהם, והכל 

(א); תקנות35) של סעיף 7) ו-(6), (3), (2), (1תקנות לפי פסקאות (

הכנסת ועדת  לאישור  יובאו  האמורות  הפסקאות  לפי  ראשונות 

המשותפת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

.226 ס"ח התשל"ז, עמ' 18
.128; התשס"ב, עמ' 260 ס"ח התשי"ב, עמ' 19
.115; התשס"ט, עמ' 226 ס"ח התשנ"ח, עמ' 20
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סעיפים (ב) של  עד 15, 7תחילתם  ו-21, 19  שבו22  במועד   ,

התקיימו כל אלה:

 10הותקנו התקנות לפי הסעיפים האמורים ולפי סעיפים )1(

;(ה) ו-(ו)35ו-

ו-26, 11מונו כל בעלי התפקידים המנויים בסעיפים )2(  30,

והודעה על מינוים פורסמה ברשומות;

נקבעו כללים, הנחיות ונוהלי הרשות לפי חוק זה;)3(

השר שוכנע כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על)4(

ומניעת הביומטרי  במאגר  המידע  אבטחת  התושבים,  פרטיות 

ניצולו לרעה, וכי התקיימו כל הדרישות לפי חוק זה, והביא את

מסקנותיו בפני ועדת השרים ליישומים ביומטריים ובפני ועדת

הכנסת המשותפת, ואלה אישרו את מסקנותיו;

) לפי המדדים1(41הסתיים בהצלחה המבחן כאמור בסעיף )5(

שנקבעו בצו לפי אותו סעיף;

השר פרסם הודעה ברשומות על מועד תחילת הסעיפים)6(

של התקיימותם  לאחר  זה,  קטן  סעיף  של  ברישה  האמורים 

).5) עד (1התנאים האמורים בפסקאות (

תחולה

הדרגתית ותקופת

מבחן 

חוק זה יוחל בהדרגה, בהתאם להוראות כמפורט להלן: . 41

המשפטים)1( ושר  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  יקבע,  השר 

ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, בצו, תקופת מבחן של שנתיים

שבמהלכה יחולו ההוראות לפי חוק זה על תושבים שיתנו הסכמתם

הוראותלכך בכתב, במטרה לבחון בתקופה זו את אופן היישום של 

לפי חוק זה על תושבים אלה, את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי

ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו

העניינים בפירוט  ייקבעו  כאמור  בצו  מבחן);  תקופת   – (להלן 

שייבחנו בתקופת המבחן, המדדים להצלחתו ואופן קבלת ההסכמה

מבחן;מאת תושבים להחלת הוראות לפי החוק לגביהם בתקופת ה

בתקופת המבחן יחולו ההוראות לפי חוק זה בהתאם לצו האמור;
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), לא יישללו זכויותיו1תושב שלא נתן הסכמתו לפי פסקה ()2(

יראו לפי כל דין, בשל אי מתן ההסכמה כאמור; לעניין זה, לא 

בייעול שירות הניתן למי שיש לו תעודת זהות הכוללת אמצעים או

כאמור, תעודה  של  טיבה  בשל  והמתאפשר  ביומטריים,  נתונים 

).1כשלילת זכות מתושב שלא נתן הסכמתו לפי פסקה (

), קבע השר כי תושב זכאי למסמך1על אף הוראות פסקה ()3(

נסיעה בהתאם להוראות לפי חוק הדרכונים, ושוכנע כי ללא מסמך

נסיעה הכולל אמצעים או נתונים ביומטריים תימנע כניסתו של אותו

ינפיק לו מסמך נסיעה הכולל אמצעים או תושב למדינה אחרת, 

נתונים ביומטריים אף ללא הכללתם במאגר הביומטרי; השר רשאי

הוא ורשאי  הנסיעה,  מסמך  הנפקת  אופן  לעניין  הוראות  לקבוע 

לקבוע כי יחולו לעניין זה חלק מההוראות לפי חוק זה, בשינויים או

בלא שינויים, הכל כפי שיקבע.

 ימים לפני תום תקופת המבחן, לכל המאוחר, ידווחו ראש90)4(

הממשלה והשר לוועדת השרים ליישומים ביומטריים, ולוועדה של

הכנסת שבה יהיו חברים חברי ועדת הכנסת המשותפת ליישומים

הבחינה ממצאי  על  המשותפת,  הכנסת  ועדת  וחברי  ביומטריים 

); 1כאמור בפסקה (

לאחר )5( רשאי,  (השר  פסקה  הוראות  לפי  וכן4הדיווח   ,(

ה שר  בהסכמת  המשפטים,  שר  עם  באישורבהתייעצות  אוצר, 

הוועדות האמורות באותה פסקה ובאישור הכנסת, לקבוע, בצו, כי

ההוראות לפי חוק זה יחולו על כלל התושבים, וכן לקבוע כי תקופת

כי וכן  נוספות,  שנתיים  על  תעלה  שלא  לתקופה  תוארך  המבחן 

החלת החוק תהיה הדרגתית ובתנאים, בהתאם לצו שיקבע;

) בתוך ארבע שנים מיום תחילתו5לא הוצא צו על פי פסקה ()6(

), יימחק המאגר הביומטרי.1של צו כאמור בפסקה (

תחולה על כלל

התושבים

)2017 במרס 1, החל ביום ג' באדר התשע"ז (41על אף האור בסעיף .42

יחול חוק זה על כלל התושבים.

תוספת ראשונה

(א))34) ו-9(א)(6(סעיפים 

תוספת שנייה
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(ב))34(א) ו-17(סעיפים 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

אליהו ישי

שר הפנים
שמעון פרס

נשיא המדינה

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת
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  מבוא .1

 חוק ומשפט בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ,מסמך זה הוכן לקראת דיון בוועדת החוקה

 במסמך מוצגת בקצרה הצעת החוק 1).הצעת החוק: להלן (2008-ט"התשס, במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

חלקו העיקרי של המסמך . דיה והביקורת עליהיתפק, מאפייניה, ומובא רקע על הטכנולוגיה הביומטרית

- כמה ארגונים על ובמאגרי מידע ביומטריים בביומטריים  זיהוימסמכישימוש ממשלתי בב עוסק

, בריטניה, הברית-ארצות, האיחוד האירופי: כזה נמצא כי נעשה שימוש םשבה מדינותו מדינתיים

   ).3 סעיף –עיקרי הסקירה מוצגים בראשית חלק זה (קונג -הולנד והונג, צרפת, גרמניה

   2: מטרותחוק המוצע שלושל

פשרו זיהוי ואימות זהות של תושבי ישראל באמצעות הכללת קביעת הסדרים אשר יא" )1(

באופן שימנע זיוף ושימוש , אמצעי זיהוי ביומטריים בתעודת זהות ובמסמך נסיעה

  ;וכן קביעת השימושים המותרים באמצעים ובנתונים כאמור, בזהות אחרת

בם הקמת מאגר מידע ביומטרי שיכלול אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לצורך שילו )2(

וקביעת , וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, )1(במסמכי זיהוי כאמור בפסקה 

 ;השימושים המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הביטחון

קביעת הסדרים הנדרשים לשם הגנת הפרטיות של תושבים שניטלו מהם אמצעי זיהוי  )3(

 ."דרכי הגישה למאגר ואבטחת המידע בוובכלל זה לעניין , ביומטריים לפי חוק זה

תמונת תווי הפנים "כ" אמצעים ביומטריים"או " אמצעי זיהוי ביומטריים"הצעת החוק מגדירה 

המונח ; "שניתן להפיק מהן נתוני זיהוי ביומטריים, ותמונות שתי טביעות האצבעות המורות של אדם

  3." הניתן למדידה ממוחשבת,ייחודי, מאפיין אנושי פיזיולוגי" לכל נוגע" ביומטרי"

היתרון בשימוש במאפיינים ביומטריים לצורך אימות או זיהוי בני ", פי דברי ההסבר להצעת החוק- על

ואינו , המהווה חלק ממנו, עמו באופן תמידי' נושא'מקורו בכך שמידע ביומטרי הוא מידע שאדם , אדם

כמו תעודת זהות במתכונתה כיום (ר זאת לעומת מידע מזהה אח; משתנה באופן קיצוני לאורך זמן

עם יכולת מוגבלת לגילוי , העלול להיות חשוף לשינויים ולתיקונים במרמה) והפרטים המופיעים בה

בין , בתכונה זו של הביומטריה טמונים גם סיכונים הכרוכים בהגנת פרטיותו של אדם, ואולם. הזיוף

  4."ופץ באופן בלתי הפיךמידע ביומטרי לאחר שה' לבטל'השאר בשל חוסר היכולת 

מתושב אמצעי  הסמיכו לצורך זה יהיה רשאי ליטול עובד משרד הפנים ששר הפנים, פי הצעת החוק- על

 יועברו ואמצעי זיהוי ביומטריים אל. זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת מסמך זיהוי ביומטרי לאותו תושב

כל  5.יומטריים והכללתם במאגר האמורלצורך הפקת נתוני זיהוי ב" רשות לניהול המאגר הביומטרי"ל

 לאפשר לעובד משרד הפנים ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת מסמך תושב יהיה חייב

                                                 
  .2008  באוקטובר27 ,ט"ח בתשרי התשס"כ, 408 –בהצעות חוק הממשלה פורסמה ברשומות     1
 . להצעת החוק1סעיף     2
 . להצעת החוק2סעיף     3
 . להצעת החוק1דברי ההסבר לסעיף     4
  .להצעת החוק) ב(-ו) א(3סעיף     5



  
    

 29 מתוך 4 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

אמצעי זיהוי שיילקחו ממנו  אם סירב אדם 6;לא יונפק לו מסמך הזיהויעשות כן אם הוא מסרב ל. הזיהוי

   7. מאסרת שנ–דינו , ביומטרי לצורך הנפקת תעודת זהות

של גורמים ובעלי תפקידים שיהיו רשאים ליטול מאדם אמצעי מובאת רשימה מפורטת הצעת החוק ב

חיילים ואנשי ביטחון אחרים שהוסמכו , סוהרים,  ובהם שוטרים,זיהוי ביומטריים לצורך אימות זהותו

 גורמים של שורההעברת מידע מהמאגר הביומטרי לדבר  הצעת החוק קובעת הוראות ב, כמו כן8.לכך

 המשפט-בית, פרקליטות המדינה, רשויות התביעה, משטרת ישראל, משרד הפניםממלכתיים כגון 

  10.הגנה על הפרטיותלאבטחה ול,  וכן הוראות הנוגעות לשמירת סודיות9,ורשויות הביטחון

 11ביומטריה והטכנולוגיה הביומטרית: רקע .2

 מאפיין אנושי כל. ם והתנהגותיים של האדםביומטריה היא מדידה כמותית של מאפיינים פיזיולוגיי

  : אלההוא עומד בתנאים ה אם טביעה ביומטריתכפיזיולוגי או התנהגותי יכול לשמש 

 ; כל אדםהוא קיים אצל  – תאוניברסליו •

 ;  ממאפיין זה אצל זולתוהמאפיין נבדל בצורה מספקת אצל כל אדם –שוני  •

 ;  המאפיין נשמר ללא שינוי לאורך זמן–קביעות  •

  .  המאפיין ניתן למדידה כמותית–מדידה -בר •

 מבדילה ותכונה ז. התכונה העיקרית של הזיהוי באמצעות טביעה ביומטרית הוא עיגון הזהות בגוף עצמו

דוגמת , "מה שיש לי" זיהוי באמצעות – את הזיהוי הביומטרי מאמצעי הזיהוי האחרים המקובלים כיום

 את הטביעה ,ואמצעי זיהוי אלשלא כמו . הדוגמת ססמ, "ני יודעמה שא" וזיהוי באמצעות ,תעודה מזהה

  . לזייף או לשכוח, לאבד, אפשר לגנוב-איהביומטרית 

  הטכנולוגיה הביומטרית .2.1

  . זיהוי וסריקה, אימות: למערכות ביומטריות שלושה אופני פעולה

הטביעה המערכת מאמתת את זהותו של הפרט באמצעות השוואה בין ) אחד לאחד (אימותבמצב 

מצב זה . יה למידע ביומטרי מאוחסן הנשלף מבסיס הנתונים לפי אמצעי זיהוי אחריהביומטרית הטר

האימות מחייב שלב . אנשיםלהתחזות לאחר ולמנוע מצב שזהות אחת תשמש כמה אדם מלמנוע נועד 

 כרטיס מאוחסנת במאגר מידע או על גביו שבו נלקחת מכל משתמש דגימה ביומטרית ,מוקדם של רישום

  . של הנבדקן ובשיתוף פעולהביודעי, הפעולה במצב אימות מתבצעת תמיד בזמן אמת. חכם

טביעה ה לבין יהמערכת מחפשת התאמה בין הטביעה הביומטרית הטרי)  רביםתוךאחד מ (זיהויבמצב 

זה אופן הפעולה העיקרי של מערכות ביומטריות המשמשות לזיהוי . שבהמאגר הנתונים השמורה ב

                                                 
  . להצעת החוק) ג(3סעיף     6
 .החוקלהצעת ) א(29סעיף     7
 . להצעת החוק4סעיף     8
 .להצעת החוק' פרק ה    9

  .להצעת החוק' פרק ו   10
11Lalita Acharya, Biometrics and Government, Parliamentary Information and Research Service, Canada, 

September 11th, 2006 ;באתר האגודה , 2006ר  באוקטוב29 ,"?מה כה מיוחד בטכנולוגיה הביומטרית", ארנון הראל
  . /com.blogspot.antibiometric-acri://http:  לא למאגר הביומטרי–" חוק האח הענק"מטה המאבק ב, לזכויות האזרח
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ה משמש לעתים בשלב מצב ז, כמו כן. חסרי יכולת הזדהותלזיהוי של אנשים זיהוי נעדרים או ל ,יפליל

 ההתאמה המתקבלת היא סטטיסטית ותיתכן תוצאה במצב זיהוי. למנוע הרשמה כפולהכדי  הרישום

 נדרש שימוש בטכנולוגיות ,משום כך. חייב החלטה סופית של מומחה אנושישת, תמשמעי- חדשאיננה

  .דמות ובמדדים ביומטריים מדויקים ככל האפשרמתק

 השוואה נעשיתבמצב זה .  המערכת מחפשת פרט בתוך אזור מוגדר)מרבים למעטים( סריקהבמצב 

סוג זה . רשימה קטנה של מבוקשיםלמתמשכת של טביעות ביומטריות רבות מאוד הנקלטות במערכת 

  . אך יש לו גם יישומים אזרחיים, סיכול ומודיעין, טחוןישל מערכת משמש בעיקר ליישומי ב

,  העיקריות הן זיהוי באמצעות טביעות אצבעות.בשימוש או בפיתוחרבות נתונות טכנולוגיות ביומטריות 

  :הטכנולוגיות הללותיאור של להלן . קשתית העין וגיאומטריית כף היד, תווי פנים

 לזהות חשודים כדיחוקרי משטרה אצל השימוש בהשוואה ידנית של טביעות אצבעות  –טביעות אצבעות 

 פותחו טכנולוגיות המאפשרות אימות זהות 20-בעשורים האחרונים של המאה ה. 19- החל עוד במאה ה

אחד (השימוש בטביעות אצבעות למטרות זיהוי . יעיל ואוטומטי באמצעות טביעות אצבעות, מהיר

, ביעת אצבע מדויק ולא פולשנישהזיהוי באמצעות טאף . מחייב דגימה של כל עשר האצבעות) מרבים

  .איסוף טביעות אצבע לטיפול בפושעים ובחשודים בפשיעהונוטציה של  בשל הקקושיהשימוש בו מעורר 

טכנולוגיה המתבססת על מדידת המרחק בין תווי הפנים ומקומם על הפנים ותרגום  –זיהוי תווי פנים 

ת אימות זהות מחייב תנאי אור וזווית צילום  למטרווהשימוש בטכנולוגיה ז. ימדדים אלו למידע דיגיטל

  . )מרבים למעטים(זו הטכנולוגיה היחידה המתאימה לסריקה .  בעת הרישום ובעת ההשוואהדומים

הקשתית היא שריר בתוך העין ששולט בגודל האישון ומסדיר את כמות האור  –זיהוי קשתית העין 

טכנולוגיות הזיהוי . פשר הבחנה בין פרטיםבכל קשתית יש דגם מפורט וייחודי שמא. הנכנסת לעין

אדום -ידי הארת הקשתית באור אינפרה- והן פועלות על,1995-באמצעות קשתית העין הוצגו לראשונה ב

. לאחסן או להשוות לנתונים מאוחסניםאפשר  שיהדגם המצולם נמדד ומתורגם למידע דיגיטל. וצילומה

 אדום-סריקת העין וצילומה באור אינפרה. יוף ומהירקשה לז,  מדויקוהזיהוי באמצעות טכנולוגיה ז

ולכן קשה להכניס את הטכנולוגיה , אולם הציבור חושש מפני גרימת נזק כזה, אינם גורמים נזק בריאותי

  .הזאת לשימוש רחב

 ומאפשרת זיהוי ביומטרי 20- של המאה ה80-קיימת מאז שנות השטכנולוגיה  –גיאומטריית כף היד 

השימוש במערכות טכנולוגיות מסוג . ימאפיינים של כף היד המתורגמים למידע דיגיטל תבאמצעות מדיד

חסרונן הוא שגיאומטריית כף . זולות ומקובלות על הציבור הרחב, זה נרחב מכיוון שהן קלות לתפעול

  . באוכלוסייה גדולה מוגבל) אחד מרבים( השימוש במערכות אלו לצורך זיהוי לכן ו,היד איננה ייחודית

 ,מגבלות משותפות בשימוש לצורך זיהוי המוני אוטומטייש לטכנולוגיות הביומטריות שהוצגו לעיל 

  :ובהן

 המערכת הביומטרית לזיהוי אוטומטי מבוססת על דמיון סטטיסטי בין דגימות –דיוק  •

לכל מערכת נקבע סף שלפיו היא מחליטה אם שתי הדגימות שנלקחו . שנלקחות במועדים שונים

שתי דגימות שנלקחו כי המערכת תקבע אפשר ש ,כאשר הסף שנקבע גבוה. ו שונותהן זהות א

המערכת תקבע כי דגימות משני אפשר ש ,כאשר הסף שנקבע נמוך. מאותו אדם אינן זהות

  . שגיאות כאלה עלולות לגרום נזק לאנשים הנוגעים בדבר. אנשים הן זהות

רכיבי . נת ולא מכוונתמכוו , לפגיעה מערכות ביומטריות רגישות במיוחד– רגישות לפגיעה •

. אפשר לפגוע בהם ומתבלים עם הזמן, הממשקים של המשתמשובהם , החומרה של המערכת

 והמידע ,ווירוסים" האקרים"להיות מטרה למתקפות של עלולים רכיבי התוכנה והמערכת 
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 ביומטרי פגיעה במאגרהנזק שעלול להיגרם מ, כאמור. שינוילמחיקה או ל, שבהם פגיע לגנבה

 .בלתי אפשריולעתים  ותיקונה קשה ,חמור

 שכן יש ,להיות גבוהות מאודשויות  עלויות היישום וההטמעה של המערכות הביומטריות ע,נוסף על כך

, הדרכה והעסקה של כוח אדם מיומן, רישום והנפקה מחדש של תעודותובהם , להן מרכיבים רבים

  .  צים וניהול מאגרי המידע של המערכתרכישה והחזקה של רכיבי תוכנה וחומרה נחו

  המאפיינים של אמצעי הזיהוי הביומטריים .2.2

בשימוש הציבורי והממשלתי .  המבדילות אותה מאמצעי זיהוי אחריםלטביעה הביומטרית יש תכונות

  . השלכותיהןאת  וותכונות אלהביא בחשבון בטכנולוגיות ביומטריות יש ל

נותנת אמצעי זיהוי שבהם הרשות שלא כמו , ל הרשותהטביעה הביומטרית מועברת מן הפרט א •

  ).התעודה או ססמ, מספר(את המפתח המזהה לפרט 

 אין שני אנשים בשום מקום ובשום זמן שהם בעלי טביעה – הטביעה הביומטרית היא ייחודית •

  ;  שהם מקומיים באופיים,אמצעי זיהוי אחריםלהבדיל מ, ביומטרית זהה

  ;  ביומטרית דורש מגע עם ממשק טכנולוגיאיסוף הטביעה הפי רוב - על •

  ; להעביר או למסור לאחראפשר - איאת הטביעה הביומטרית  •

סוג מסוים של טביעה אין להם יש אנשים ש. ביומטרית היא מאפיין פיזיולוגיההטביעה  •

סוגי הטביעות הביומטריות נתונים להשפעות של הזדקנות רוב . כגון טביעת אצבעות, ביומטרית

   ;צורך בחזרה תקופתית על הרישוםשיהיה ייתכן . ת או תמידיתזמניפגיעה להיפגע ועלולים 

 ; מסירת טביעה ביומטרית איננה ניתנת לביטול •

הן בשלב הרישום , הטכנולוגיה הביומטרית עשויה להקשות במיוחד על אנשים בעלי מוגבלויות •

  ;והן בעת השימוש בטביעה הביומטרית) מסירת הטביעה(

  ; לתקן את הנזקאפשר -  אי–מורשות לא ים ביומטרי נפגע או הגיע לידיים מאגר נתונאם  •

, המערכת לזיהוי ביומטרי היא אוטומטית ומקבלת החלטות בעניין זהות ללא התערבות אנושית •

במרבית הטכנולוגיות הביומטריות אין אפשרות לבחון את . שקבועים מראפי פרמטרים - על

  ; נן לתקהוקש, רבותהשלכות לטעויות במערכת יש כן  ול,הטביעה הביומטרית מחוץ למערכת

 ללא ידיעתו של  של הטביעה הביומטריתחלק מהטכנולוגיות מאפשרות מעקב אחרי עקבות •

  . שליטתוהפרט ובלי 

  השימוש בביומטריהעל ביקורת ה .2.3

המתנגדים לשימוש במערכות זיהוי המסתמכות על טכנולוגיה ביומטרית מעלים שלושה טיעונים 

  : םעיקריי

מגמה ל ביטוי השימוש במערכות זיהוי ביומטריות הוא –) Mass Surveillance(פיקוח המוני  .1

ככל נמנעים  רביםכיום . רחבה של איסוף מידע על הפרט בידי ארגונים ממשלתיים או מסחריים

הטרדה ופגיעה , איסוף פרטי מידע עליהםלמנוע כדי ממסירת מידע אישי מזהה האפשר 

 ו הרחב בזיהוי ביומטרי והתניית שירותים בהזדהות באמצעות טכנולוגיה זהשימוש. בפרטיות
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תכן התנגדות רחבה בשלב הרישום י ת,כןכמו .  לצמצם את האפשרות שלא להזדהותיםעלול

טביעות (לחקירות פליליות הציבור מקשר שטביעה מסוג  עיקרוב, למסירת טביעה ביומטרית

בהיבט זה מדאיגה במיוחד ). א"דנ(ב על הפרט או נחשב לפולשני ומכיל מידע ר) אצבעות

הטכנולוגיה המאפשרת איסוף טביעות או עקבות ביומטריים ומעקב אחריהן ללא ידיעתו של 

  .הפרט

יש אולם ,  המידע הביומטרי נאסף לצורך מטרות מסוימות– )function creep(מדרון חלקלק  .2

. למטרות נוספותהוא ישמש ו, כאשר יימצא בידי הממשלה יורחבו מטרותיו בדיעבדחשש כי 

 .מסירת מידע ביומטריהוא אינו יכול לחזור בו משכן , זהכ מצב מפנילפרט אין אפשרות להתגונן 

שימוש ה,  ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפשרות רישום ביומטרי–העדר חקיקה מגינה עדכנית  .3

 ם ציבוריים אינבמערכות ביומטריות לצורך זיהוי ושמירת טביעה ביומטרית במאגרי מידע

, חוק הגנת הפרטיותב, לדוגמה. פרטיותהנים על י בשינויים מתאימים בחוקים המגיםמלוו

אין כל התייחסות למידע ביומטרי ולסייגים המיוחדים הנדרשים , תקנותיובו ,1981-א"התשמ

 . ממי שמחזיק מידע מסוג זה

  :מנחים לשימוש במידע ביומטרי גיבשו ארגונים העוסקים בהגנת הפרטיות קווים וחששות אלבגין 

ספק הסבר יש ל, בעת הרישום. מזוהה בבירורנגישה ולהיות ביומטרית צריכה טביעה רשות הלוקחת ה. 1

  .הטביעהלקיחת מטרות ברור ומדויק של 

  . עשה בהסכמה בלבדיאיסוף הטביעה הביומטרית י. 2

  .אשיש להגביל את השימוש במידע הביומטרי רק למטרות שהוגדרו מר. 3

  .להתאים למטרות שהוגדרוצריכים האמצעים הטכנולוגיים שמשתמשים בהם . 4

  .שכן ערעור על שגיאות עשוי להיות קשה במיוחד, בעת איסופויש להקפיד במיוחד על בדיקת המידע . 5

  .להבטיחו מפני אפשרות של פגיעהכדי  למידע הביומטרי גישהגבלות חמורות על ההיש להטיל . 6

  12. או ממיזוג עמם לחלוטין מקישור למאגרי מידע פרטייםיש להימנע. 7

  

                                                 
12 National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Opinion no. 98: Biometrics, 

Identifying Data and Human Rights, in: http://www.ccne-ethique.fr, last entry: January 7th, 2009.  
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 סקירה משווה .3

מרה ולש, לעתים ללא ידיעתו, הטכנולוגיה הביומטרית מאפשרת לקיחת טביעה ביומטרית מכל אדם

בעשורים . עתידשתילקח ב השוואה עם טביעה שםבמאגר מידע ממוחשב לאורך זמן ולהשתמש בה ל

, הביומטרי המאפשרות זיהוי המוני אוטומטיטכנולוגיות בתחום בעקבות התפתחויות , האחרונים

 ככלי להתמודדות  ברחבי העולםמדינתיים-עלאטרקטיבית עבור ממשלות וארגונים נעשתה הביומטריה 

    .חוקית- לאאיום הטרור הגלובלי והעלייה בממדי ההגירה השל התגברות עם ה

הצרכים והמטרות שלשמם תרבות של התהליך הדרגתי מתרחש דומה כי בשנים האחרונות 

מתרחבות , בד בבד; זהותו של אדםעל כאמצעי לזיהוי ואימות נתונים משמשת טכנולוגיה הביומטרית ה

טכנולוגיה ביומטרית משמשת ברחבי  .מכוון כלפיהן קבוצות האוכלוסין שהשימוש בטכנולוגיה זו

 כלפי אוכלוסייה מצומצמת יחסית של שימוש המכוון –דהיינו , זיהוי פליליהעולם שנים רבות לצורכי 

מדינתיים צעדים להרחבת -בשנים האחרונות נקטו מדינות וארגונים על. חשודים בביצוע עבירות פליליות

מתוך , בקרה על מעבר בין מדינות ועל תנועת מהגריםהשימוש בטכנולוגיה הביומטרית גם לצורכי 

קוח של המדינה על הבאים בשעריה ומבקשים תפיסה שהטכנולוגיה הביומטרית היא כלי לגיטימי לפי

אנו עדים בראש ובראשונה להכנסת הטכנולוגיה הביומטרית לדרכונים ולמסמכי מסע , כך. להשתקע בה

נתוניהם הביומטריים של מבקשי אשרות , בין השאר, אך גם למאגרי מידע שבהם נשמרים, והגירה

באיחוד ) או נתונים בהליכי הקמה(קיימים מאגרי מידע שכאלה . כניסה ומהגרים בעלי אזרחות זרה

  .     בבריטניה ובצרפת, הברית-בארצות, האירופי

שלב נוסף בתהליך הרחבת השימוש בטכנולוגיה הביומטרית הוא הכנסת טכנולוגיה זו לתעודות זהות 

כאמצעי זיהוי ממשלתי המיועד לכלל אזרחי המדינה ואף למאגרי המידע של מרשמי אוכלוסין 

מן הראוי להעיר כי לא בכל המדינות חובה להוציא ולשאת תעודת זהות ולהירשם במרשם . ותושביה

 ממדינות 101לאזרחי , ממשלת קנדהביוזמת  2003- פי מחקר שנערך ב-על. כנהוג בישראל, האוכלוסין

, בהן פינלנדו, מדינות 19-יבים לקבל את התעודה אך בין האזרחים חה מ82- ב;העולם יש תעודות זהות

 ,קנדה ויפן, אוסטרליה, הברית- דוגמת ארצות,  במדינות אחרות13.את אין חובה כז,יץישבדיה ושוו, רפתצ

 ק תעודות זהות לאומיותייוזמות ממשלתיות באותן מדינות להנפ. אין תעודות זהות ומרשם אוכלוסין

     14. התנגדות ציבוריתשלבוטלו ב

 ביומטרית היא בגדר מסמך זיהוי מחייב בה לכל המדינה היחידה שנמצא כי תעודת זהות הכוללת טביעה

יש , הולנד וצרפת, גרמניה, ובהן בריטניה, בחלק מהמדינות הנסקרות במסמך. קונג- אזרח היא הונג

כיום אין במדינות אלו הוראה . תוכניות בשלבי תכנון ויישום שונים להנפיק תעודות זהות ביומטריות

  . המחייבת כל אזרח להוציא תעודה כזאת

אינה , דהיינו מסמך שיש בו שבב אלקטרוני ובו נתונים ביומטריים, יובהר כי הנפקת תעודה ביומטרית

 כי הכללת טביעה ביומטרית מהסקירה עולה. מחייבת את שימורם של אותם נתונים במאגר מידע מרכזי

 מערבית כיום אין מדינה . בכמה מדינות בשנים האחרונות היא סוגיה הנדונה לאומייםבמאגרי מידע

. טביעות ביומטריות של כלל אזרחי המדינה או תושביהשבו שמורות מאגר מידע יש ודמוקרטית שבה 

                                                 
13 House of Commons, Canada, A National Identity Card for Canada? Report of the Standing Committee for 

Citizenship and Immigration, October 2003 . המחקר נכתב במסגרת דיונים בממשלת קנדה על הנפקת תעודות זהות
  . בסופו של דבר הוחלט שלא להנפיק את התעודות. לאומיות לאזרחי המדינה

14 London School of Economics, The Department of Information Systems, The Identity Project: An 
Assessment of the UK Identity Cards Bill and its Implications, June 27th, 2005. 
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) פרט למאגרי המידע הפליליים(הברית -מאגרי המידע הביומטריים של האיחוד האירופי ושל ארצות

 ללא נועדו לאזרחים זרים המבקשים אישורי כניסה ושהייה בשטחן או למי שנכנסים או מהגרים

. קונג המידע הביומטרי שבתעודות הזהות שמור גם במאגר מידע ממשלתי-בהונג. היתרים חוקיים

בהולנד נדונה . כיום המידע שבתעודות הזהות אינו נשמר במאגר מידע מרכזי אחד, לעומת זאת, בגרמניה

בבריטניה . בימים אלו הצעת חוק ממשלתית ובה תוכנית להקמת מאגר מידע ביומטרי לכלל האוכלוסייה

אך כיום החקיקה אינה מחייבת , כבר יש חקיקה היוצרת מסגרת סטטוטורית להקמת מאגר מידע כזה

  . והמאגר בשלבי הקמה ראשוניים, כל תושב או אזרח בבריטניה להיות רשום במאגר

האם המדינה ובהן , חשובותשאלות בדיון בסוגיות אלו עולות , כפי שאפשר להתרשם מן הסקירה שלהלן

צורך לשמור טביעה האם יש ; לחייב אזרחים ושאינם אזרחים למסור טביעה ביומטריתשאית ר

למי תהיה ; ההגנה על מאגר מידע מסוג זה; יישמר המידע הביומטריכמה זמן ; ביומטרית במאגר מידע

      . גישה למידע ולאילו מטרות

 לאומיים לדרכונים ולמסמכי מסע-ןסטנדרטים בי .3.1

לפיהם מסמכים אלו יכללו ו, מסמכי מסעללאומיים לדרכונים ו-ןתקנים ביכמה עו בשנים האחרונות נקב

חלים לאומיים - ןהתקנים הבי). דרכונים אלקטרוניים(אלקטרוני ) chip(שבב השמורה בטביעה ביומטרית 

  .  ולא למסמכי זיהוי פנימיים,מסמכים הנדרשים למעבר בין מדינות לערק 

קבע בשנת  ,נושא זהממונה על ם ה"שהוא סוכנות האו ,)ICAO(ית לאומי לתעופה אזרח-ןהארגון הבי

 2010עד אפריל , לפי התקן. לאומי לדרכונים- ן את התקן הבי, לאחר דיונים שנמשכו קרוב לעשור,2003

מסמכי הזיהוי התקניים . לקרוא באופן אוטומטיאפשר ינפיקו כל המדינות מסמכי זיהוי אלקטרוניים ש

כטכנולוגיה הביומטרית המליץ עליה  שהארגון ,ת בטכנולוגיה של זיהוי תווי פנים ביומטריהכוללים טביע

התקן מחייב . להוסיף לכך טביעה ביומטרית נוספת של אצבע או קשתית העיןאפשר . המועדפת לצורך זה

 מאגר מידע של תיצירעוסק ב אך איננו ,שבב ממוחשבישמרו בכרטיס בכי נתוני הטביעה הביומטרית י

 בשנת הנפיקובחוזה קשורות לארגון  מדינות ה190 מדינות מתוך 53. ו ובשמירת הנתונים בואלנתונים 

 מיליון דרכונים המונפקים בכל שנה ברחבי העולם הם מסוג 115-  מכ80%-ו,  דרכונים אלקטרוניים2008

   15.זה

 ינפיקו  כי כל המדינות החברות באיחוד האירופי2004קבעה בתקנה משנת האיחוד האירופי מועצת 

-ןארגון הביההתקן שקבע פי -  על הניתן לקריאה באופן אוטומטי,שבב אלקטרונישבהם מסמכי זיהוי 

. טביעה ביומטרית של תווי הפנים וטביעות אצבעות, בין השאר, שמרו בוי י.לאומי לתעופה אזרחית

נה נכנסה התק. שמירת הטביעה הביומטרית במאגרי מידע ארציים או כללייםעוסקת בהתקנה איננה 

כיום כל מדינות . 2009המועד להכללת טביעות אצבעות בדרכונים הוא מאי ו, 2006לתוקף באוגוסט שנת 

   16.האיחוד מחויבות להנפיק דרכונים אלקטרוניים לאזרחיהן

 אמצעי זיהוי ואימות בהם כי רק מדינה שמנפיקה לאזרחיה דרכונים שהברית-ארצות קבעה 2002בשנת 

כנית ולאומי לתעופה אזרחית תהיה זכאית להשתתף בת-ןשקבע הארגון הבין לפי התקביומטריים 

                                                 
15 International Civil Aviation Organization, MRTD Report 2008, in: 

http://www2.icao.int/en/mrtd/Pages/default.aspx.  
16 European Council, Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on Standards for Security 

Features and Biometrics in Passports and Travel Document Issued by Member States.  
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,  מדינות34כנית ו כיום חברות בתvisa waiver program.(17 (ההברית ללא צורך בוויז-כניסה לארצותה

   18.קוריאה הדרומית וסינגפור, זילנד-ניו, אוסטרליה, בהן מדינות אירופהו

 האיחוד האירופי .3.2

 24- של הפרלמנט האירופי ומועצת אירופה מ95/46ריים באירופה כפופים להנחיה מאגרי המידע הביומט

 בנושא ההגנה על פרטים בהקשר של עיבוד מידע אישי והתנועה החופשית של מידע זה 1995באוקטובר 

)Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement 
of Such Data .(ובהם זכותו של הפרט לדעת כי אוספים עליו ,סוף מידע אישייההנחיה קובעת תנאים לא 

ף תואם את איסוף המידע נעשה לצורך מטרה לגיטימית והמידע שנאס, מידע ומי הוא אוסף המידע

  19.המטרה שלשמה הוא נאסף

 European Court of Human (המשפט האירופי לזכויות אדם-בית החליט 2008 בדצמבר 4-יצוין כי ב

Rights – ECHR (הוא בגדר , הנחשב למאגר הגנטי הגדול באירופה, א הלאומי של בריטניה"כי מאגר הדנ

מרה ללא הגבלה את זה קטלגה בריטניה וש במאגר 20.הפרה חמורה של הזכות לפרטיות ואינו חוקי

המשפט הורה - בית; שזוכו מאשמהובכללם מי , א של כל החשודים בפלילים"טביעות האצבעות והדנ

. שהיו כחמישית מכלל הדגימות במאגר, דגימות השייכות לחפים משפעה להשמיד את ניה בריטתלמשטר

 ואינה ,א וטביעות אצבעות גם יחד"ת דנ של דגימועוסקת במאגרהמשפט -פסיקת ביתחשוב להדגיש כי 

  .  שמירה של טביעות אצבעות בלבדללקיחה ובנוגע לקובעת הלכה כלשהי 

כי הללו אינן מכילות מידע רב כמו דגימות תאים מדגישים בכל הנוגע לטביעות אצבעות השופטים 

קטנה של אדם על חייו הפרטיים ההשפעה של שמירת טביעות אצבעות  ועל כן ,א"ופרופילים של דנ

 טביעות אצבעות מכילות מידע  מציינים כיהשופטים, עם זאת. א"מהשפעת השמירה של פרופילים של דנ

טביעות , לפיכך. מדויק במגוון רחב של נסיבותהשמאפשר את זיהויו , האדם שממנו הן נלקחותעל  יייחוד

לא הסכמתו אינה יכולה  ושמירתן בידי הרשויות ל,להשפיע על חייו הפרטיים של אדםעשויות  ואל

שמירת טביעות אצבעותיו שסבור המשפט - בית, משום כך. להיתפס כפעולה טבעית או חסרת משמעות

לעצמה היא עלולה כש, אף שמדובר באמצעי אובייקטיבי שאינו ניתן להפרכה, של אדם בידי הרשויות

 כי  קבעהמשפט-בית ,לפיכך. להעלות חששות בכל הנוגע להיבטים חשובים של שמירה על הפרטיות

 לבין פעולות זהות  גיסאלמרות הצורך להבחין בין לקיחה ושמירה של טביעות אצבעות ושימוש בהן מחד

יש להביא  והכרעה בשאלת הצדקתם של מעשים אלב,  גיסאא מאידך"לגבי דגימות ופרופילים של דנ

  21.ת הפרטיותהתערבות בזכות לשמירהן בגדר שהחזקה ושמירה של טביעות אצבעות בחשבון 

                                                 
17 U.S. Enhanced Border Security and Visa Reform Entry Act 2002.  
18  U.S Department of State, Visa Waiver Program Homepage, at: 

http://www.travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html, last entry: December 25th, 2008.  
19  European Union Data Protection Page, on: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm, last 

entry: December 10th, 2008.  
20   .the United Kingdom. and Marper v. S .המשפט האירופי לזכויות אדם-הדין המלא מופיע באתר בית-פסק :

hudoc/en/echr/int.coe.echr://http .בדצמבר 8- ב" הארץ"הדין התפרסמה באתר האינטרנט של עיתון -כתבה על פסק 
2008 :html.1044602/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http   .  

  .הדין- לפסק86-84סעיפים    21
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 כוונים והם מ,טחוןי הגירה ובנועדו לצורכימאגרי המידע הקיימים ומוקמים במסגרת האיחוד האירופי 

  .לאזרחים זרים בלבד

  ) Eurodac(אירודק 

 בשלוש 14אנשים שגילם מעל אירודק הוא מאגר מידע ממוחשב שמאוחסנות בו טביעות אצבעות של 

המאגר הוקם . חוקיים במדינות האיחוד האירופילא ים מסתננים ושוה, מבקשי מקלט: קטגוריות

מבקשי על  המידע 2003.22 בינואר 15-  והחל לפעול ב2000החלטה של מועצת האיחוד האירופי משנת ב

מסתננים על המידע . נושא המידע התאזרח באחת ממדינות אירופהכן  אלא אם , שניםעשרמקלט נשמר 

קיבל אשרת תושב , נושא המידע עזב את מדינות האיחודכן  אלא אם, חוקיים נשמר שנתייםלא ושוהים 

המאגר מאפשר . ידימן המערכת מנמחק במקרים אלו המידע . או התאזרח באחת ממדינות האיחוד

 שנלקחות מנושאי המידע בעת שהם מגישים בקשה למקלט או ,להשוות בין טביעות אצבע חדשות

לדעת אם מבקש המקלט הגיש כך אפשר . ות במאגר לבין טביעות אצבע הקיימ,ידי הרשויותבנתפסים 

למדינות החברות . חוקי בעברלא בקשה דומה במדינה אירופית אחרת או נתפס כשוהה או מסתנן 

נעשה החיפוש במאגר המידע .  אך לא לערוך בו חיפוש,יש אפשרות להכניס מידע למאגרהמידע במאגר 

מייד למדינה החיפוש  מעבירה את תוצאות והיא, נשמרהמאגר ידי היחידה המרכזית שבה -רק על

המדינה שבה נלקחה הדגימה , מין: המידע שנשמר במאגר המקושר למידע ביומטרי. שבעבורה הוא נערך

נמצא כי אם . אך לא מידע אישי אחר על נושא המידע, המדינה שבה נלקחה הדגימהנה ומספר שנת

לחלוק מידע אישי נוסף על נושא רשאיות   שתי המדינות,טביעת האצבע שנלקחה תואמת טביעה קודמת

   23. טביעות ביומטריות חדשות270,000- נלקחו בעבור המאגר כ2006בשנת . המידע

לחשוף מידע ביומטרי ולהכניסו חייבים פשע בביצוע שאינם חשודים ביקורת רבה נמתחה על כך שאנשים 

עות אצבע בלבד מביא לשיעור גבוה  נטען כי השימוש בזיהוי ביומטרי לפי טבי,כןכמו . למאגר ציבורי

  24.עלולים לפגוע בזכותו של המבקש לקבל מקלטואלה  ,)0.5%-1%( יחסית  של זיהויים שגויים

   מערכת המידע האירופית בנושא אשרות

)25The European Visa Information System (VIS  

 –פית בנושא אשרות  פרסמה מועצת האיחוד האירופי החלטה על הקמת מערכת המידע האירו2004-ב

VIS.26 ה-VISעל כלל מבקשי , טביעה ביומטריתובכלל זה ,  מידעה של היא מערכת לאיסוף ולאגיר

                                                 
22 Council Regulation No 2725/2000 of 11 December 2000 Concerning the Establishment of 'Eurodac' for the 

Comparison of Fingerprints for the Effective Application of the Dublin Convention. 
23 European Commission, Directorate General Justice, Freedom and Security, "Eurodac – The Fingerprint 

Database to Assist the Asylum Procedure", August 2004; Commission of the European Communities, 
Annual Report to the Council and the European Parliament on the Activities of the EURODAC Central 
Unit in 2006, September 11th, 2007; James Goldstein, Rina Angeletti, Manfred Holzbach, Daniel Konrad 
and Max Snijder, Large-scale Biometrics Deployment in Europe: Identifying Challenges and Threats (ed. 
Paweł Rotter), October 2008, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective 
Technological Studies. 

24 Annemarie Sporkreef and Paul de Hert, "Ethical Practice in the Use of Biometric Identifiers within the EU", 
Law, Science and Policy, 2007, Vol. 3, pp 177-201. 

25 Regulation of the European Parliament and of the Council Concerning the Visa Information System (VIS) 
and the Exchange of Data between Member States on Short-stay Visas (VIS Regulation), PE-CONS 
3630/1/07 REV 1, October 1st, 2007.  

26 Council Decision of 8 June 2004 Establishing the Visa Information System (2004/512/EC). 
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אשרה חייבים בהמערכת מיועדת רק לאזרחי מדינות ה .ומקבלי האשרות למדינות האיחודהאשרות 

  :   מטרות המערכת.כניסה למדינות האיחודשם ל

  ;אחידהמדיניות אשרות של  קידום ויישום •

מעבר נתונים על מבקשי אשרות  באמצעות ותיאום בין רשויות הגירה ישיתוף פעולה קונסולר •

  ;החלטות הנוגעות להםקבלת בין מדינות האיחוד ו

  ;בדיקות במעברי גבול חיצוניים ופנימייםייעול האישורה ולבקשת האשרה ול םהליכיהשיפור  •

או מחזיקי אשרה שאינם עומדים אשרה בזיהוי מבקשי וסיוע סיוע במאבק בזייפנות  •

  ;בקריטריונים לקבלתה או להארכתה

  .  של מדינות האיחוד האירופין ביטחונחיזוקתרומה ל •

כל הנכנסים למדינות האיחוד האירופי יעברו בדיקה ביומטרית שבה כנית כללית והמערכת היא חלק מת

  . לצורך אימות זהותם

למנט האירופי את החקיקה המסדירה את תפקודה של אישר הפר, ובים ניכריםכלאחר עי, 2007ביוני 

ידי רשות -תנוהל על המערכת היא  לאחר הקמת2009.27תתחיל לפעול בסוף מאי צפוי שהיא . המערכת

  . מרכזית שתמומן מתקציב האיחוד האירופי

קישור , פרטי נסיעה,  פרטים אישייםובכלל זה ,רשם מידע מקיף על מבקש האשרהיבמערכת המידע י

מקום הנפקה , תאריך(ות קודמות ולבקשות של נלווים דוגמת בני משפחה ופרטים על האשרה לבקש

תאוחסן טביעה ביומטרית של תווי כן כמו ).  אם נדחתה– התאריך הדחייה וסיבת;  אם ניתנה–ותוקף 

המידע האישי והביומטרי . רכי אימות וזיהויו אצבעות כף היד לצעשרהפנים באמצעות תצלום וטביעות 

ק אשרות במדינה יהבקשה לאשרה מן הגורם בעל הסמכות להנפהגשת יילקח ממבקש האשרה בעת 

 האשרה כאשר סטטוסאליו יתווסף מידע על ו ,במועד זה ייפתח למבקש תיק במערכת. הרלוונטית

 זכות לראות את המידע בעניינו ולדרוש כי שגיאות  תהיהלמבקש המידע. תתקבל החלטה בעניין זה

  . המידע במאגרמפורט של הוא לא יקבל תדפיס , עם זאת. תוקנובו ישנפלו 

 פקיעת תוקף האשרה או עד תום חמש שנים ממועדיאוחסן במאגר מידע מרכזי אחד על פרטים מידע 

פרטיו , אחת ממדינות האיחודאם אדם הרשום במאגר יתאזרח ב.  לכל היותרדחיית הבקשה לאשרה

 , מיליון טביעות ביומטריות חדשות20-להירשם במערכת כות עתידבכל שנה . יימחקו מן המאגר מייד

 והוא יהיה למאגר המידע , מיליון טביעות ביומטריות70ובסופו של דבר יאוחסנו במאגר המידע עד 

  . הביומטרי הגדול בעולם

גורמים המוסמכים להנפקת ה שיעמדו לרשותם שלבאמצעות נקודות גישה תאפשר הגישה למידע ת

. להכניס מידע למערכת או לשנותומוסמכים יהיו בלבד גורמים אלו .  ממדינות האיחודאשרות בכל אחת

  : תתאפשר גישה למידע שבמאגר לגורמים נוספים בכל מדינה

 ;  לצורך אימות הזהות בעת הכניסה למדינות האיחוד,רשויות ביקורות הגבולות •

צורך אימות הזהות או  ל,מעמדם החוקי של מבקרים ומהגריםאת הרשויות המוסמכות לבדוק  •

 ;הצורךשעת זיהוי ב

                                                 
27 Commission of the European Communities, Report from the Commission to the Council and the European 

Parliament on the Development of the Visa Information System (VIS) in 2007, November 10th, 2008.  
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 . מדינה תטפל בבקשהכדי לקבוע איזו  ,הרשויות המוסמכות לטפל במבקשי מקלט •

שמש מידע שיתקבל מן המערכת יה. מספר האשרה וטביעות האצבעות ישמשו כמפתח למידע המאוחסן

דם שפרטיו מאוחסנים תוך כיבוד זכויותיו של הא, בומשתמש הרק לצורך מילוי המשימות של הגורם 

 את רשימת הגורמים שיש להם גישה VIS-על כל אחת ממדינות האיחוד למסור להנהלת ה. במאגר

  . למידע

 אם VIS-אירופיים רשאים לקבל גישה למידע שבמאגר ה-טחון ומודיעין מדינתיים או כלליגורמי ב

לצורך קבלת  .חמור אחרפשע של חקירה של איום טרור או לאיתור ול, המידע עשוי לתרום למניעה

אין להעביר את המידע למדינה מחוץ . גורם בעל הגישה למידע שבמדינהאל העליהם לפנות המידע 

קבעו יבחוקי מדינות האיחוד י. לאומי אלא במקרים יוצאי דופן ביותר-ןלאיחוד האירופי או לארגון בי

לא עושים במידע שימוש י שמ ועונשים לVIS-הולם במידע שבמערכת הלא מנגנונים למניעת שימוש 

הממונה האירופי על אבטחת המידע ושלוחותיו במדינות האיחוד יבדקו את העמידה של הנהלת . ראוי

  .המאגר והגורמים בעלי הגישה למידע כל מדינה בכללים שנקבעו

 בתפעול מערכות ביומטריות בסדר ן חוסר ניסיו:בין השאר, הם VIS-הסיכונים שבשימוש במערכת ה

סכנה שטביעות ביומטריות ישמשו  ; עלויות גבוהות; בעיות טכניות המעכבות את הקמתה;זהגודל 

 יידרשו להגיע לקונסוליות שכן הם,  הכבדה על מבקשי אשרות;למטרות אחרות מאלה שלשמן הן נלקחו

    28.המקומיות לצורך מסירת טביעה ביומטרית

 הברית -ארצות .3.3

לאומיות לאזרחי המדינה - ולא מונפקות תעודות זהות כלל יהברית אין מרשם אוכלוסין פדרל-בארצות

.  משמשים לזיהוי,כל אחת מהמדינותב ובהם רשיון הנהיגה המונפק ,מסמכי זיהוי אחרים. תושביהלו

   29. נתונה במחלוקת רבת שניםסוגיית הצורך במערכת זיהוי לאומית

מדינות להנפיק רשיונות נהיגה  המחייב את ה,The REAL ID Act-הבקונגרס האמריקני התקבל  2005-ב

 ולכלול ברשיונות ,או מסמכי זיהוי אחרים רק למי שמציג אמצעי זיהוי מספקים לקביעת זהותו

פרטים ב אין. חתימה וכתובת, תמונה, מין, תאריך לידה, שם –ובמסמכי הזיהוי המונפקים מידע אישי 

להוסיף מידע מסוג זה בעתיד שר אפ אך יהיה ,לכלול ברשיון הנהיגה האחיד מידע ביומטריצריך ש

המדינות יוכלו לחלוק ו, כי הנתונים יישמרו במאגר מידע מדינתיקובע כן החוק כמו . באמצעות תקנות

רשויות ברכי זיהוי ורק מסמכים העומדים בסטנדרטים שקבע החוק יהיו מקובלים לצ. ביניהןמידע 

  . תפדרליו

 אך המהלך נתקל ,מצעות חקיקה מדינתיתהברית אמורות ליישם את החוק בא- מדינות ארצות

החוק מקדם את יצירתם של מסמכי זיהוי אחידים ומרשם שחשש מבעיקר , ןבהתנגדות ניכרת מצד

מדינת ב. תו ביומטריותכללו במסמכי הזיהוי ובמאגר המידע טביעי ובסופו של דבר י,אוכלוסין לאומי

יצאה הוראה  נהיגה ות לצורך הנפקת רשיונו חוק האוסר איסוף טביעות אצבעותהתקבל, למשל, יה'ורג'ג

                                                 
28 James Goldstein, Rina Angeletti, Manfred Holzbach, Daniel Konrad and Max Snijder, Large-scale 

Biometrics Deployment in Europe: Identifying Challenges and Threats (ed. Paweł Rotter), October 2008, 
European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies; Annemarie 
Sporkreef and Paul de Hert, "Ethical Practice in the Use of Biometric Identifiers within the EU", Law, 
Science and Policy, 2007, Vol. 3, pp 177-201. 

29 CRS Report for Congress, National Identification Cards: Legal Issues, updated: January 7th, 2003.  
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 לפי לוח הזמנים המקורי החוק היה אמור להיות מיושם 30.טביעות אצבעות מן המאגר הקייםלמחוק 

 מדינות שרשיונות הנהיגה שהן מנפיקות  ;2009 אך ניתנה ארכה לכל המדינות עד סוף שנת ,2008במאי 

כל מי , 2014עד דצמבר . שנתייםבל ארכה נוספת של קיום בסטנדרטים בסיסיים יוכלו להעומדים כבר 

 מי .פי חוק- נהיגה העומד בסטנדרטים שנקבעו עלן יהיה מחויב לשאת רשיו1964 בדצמבר 1שנולד לאחר 

  2017.31זה עד דצמבר כ ןשנולד לפני מועד זה יהיה מחויב לשאת רשיו

מאגרי מידע שכלול בהם מידע בה יש , לאומית-הברית למערכת זיהוי כלל-למרות ההתנגדות בארצות

  .ביומטרי

32U.S Visitor and Immigrant Status Indicator Technology (US-VISIT) Program   

לספק מידע מקיף על אזרחי מדינות כדי  בספטמבר 11-  הופעלה בעקבות פיגועי הUS-VISIT-כנית הות

 Department of( המולדת ןביטחוכנית פועלת במחלקה לוהת. הברית ושוהים בה-נכנסים לארצותשזרות 

Homeland Security(,שהוקמה אף היא בעקבות הפיגועים  .  

 שקבעה כי תוקם מערכת אוטומטית לאיסוף 2000- ו1996חקיקה מן השנים מבוססת על כנית והת

חוקים אחרים נקבע ב 2001 בספטמבר 11-לאחר ה. יציאתםעל הברית ו-נתונים על כניסת זרים לארצות

  : תפקידיה של המערכתמ 33.זאתהבטכנולוגיה ביומטרית במערכת השימוש 

-מידע על אזרחים זרים הנכנסים לארצותבין סוכנויות ממשלתיות לשמור ולחלוק , לאסוף •

 ; הברית ויוצאים ממנה

- צותלארשהוא רשאי להיכנס לאמת את זהות הנוסע ולוודא , לזהות מסמכי נסיעה מזויפים •

 ; יומטריות באמצעות טכנולוגיות בהברית

לזהות אזרחים זרים שהפרו את תנאי האשרה שלהם או שעליהם לשנות את סטטוס ההגירה  •

 ; שלהם

 ; רשויותאצל הלזהות אזרחים זרים הדרושים לחקירה  •

 . התיאום בין רשויות ההגירה וביקורת הגבולותאת לשפר את זרימת המידע ו •

. בים וביבשה,  באוויר– הברית-ארצותלניסה  נקודות הכ285 בכל 2005 בדצמבר 31המערכת פועלת מאז 

  .הברית-נתונים ביומטריים בעת היציאה מארצותעד כה לא שימשו 

                                                 
30 London School of Economics, The Department of Information Systems, The Identity Project: An 

Assessment of the UK Identity Cards Bill and its Implications, June 27th, 2005. 
31 "Real ID", in Department of Homeland Security website: www.dhs.gov, last visit: January 13th, 2009. 
32 CRS Report for Congress, U.S. Visitor and Immigrant Status Indicator Technology (US-VISIT) Program, 

Updated January 26th, 2006; United States Government Accountability Office, Homeland Security Needs to 
Immediately Address Significant Weaknesses in Systems Supporting the US-VISIT Program, July 2007, in 
www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-07-870, and Homeland Security Stratigic Solution for US-VISIT 
Program Needs to Be Better Defined, Justified and Coordinated, February 2008, in www.gao.gov/cgi-
bin/getrpt?GAO-08-361, last visit: December 10th, 2008; Department for Homeland Security website, 
www.dhs.gov, last visit: December 11th, 2008.  

33  1996 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act; 2000 Immigration and Naturalization 
Service Data Management Improvement Act; 2001 United and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT ACT); 2002 
Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act; 2004 Intelligence Reform and Terrorism Prevention 
Act.  
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הפטורים ממעבר במערכת בעת , הברית- ולא לאזרחי ארצות,כנית מיועדת לאזרחים זרים בלבדוהת

כלל זה וב, למסור מידע מקיףנדרש הברית - לארצותסכל אזרח זר המבקש להיכנ. הכניסה למדינה

 המידע נמסר בעת הגשת הבקשה ,רובפי -לע). אצבעותהעשר כל תמונה וטביעת (טביעה ביומטרית 

, המידע הביומטרי נבדק מול מאגר קיים של פושעים. הברית בארץ המוצא-לאשרה בנציגות ארצות

, חוק או הפרו את תנאי האשרה שלהםשלא כהברית -  לארצותסשניסו בעבר להיכנומי חשודים בטרור 

 , טביעה ביומטרית חוזרתסעהברית נלקחת מהנו-בעת הכניסה לארצות. לאשר את הבקשה לאשרהכדי 

 ממצאים ובדיקה לא עלבאם . לוודא את זהות הנוסעכדי מאומתת מול הנתונים השמורים במאגר והיא 

  . הברית-לארצותהיכנס לרשאי  הנוסע ,חשודים

 , ואזרחי קנדה ומקסיקו79קשישים מעל לגיל , 14יל פטורים ממסירת המידע הביומטרי ילדים מתחת לג

הברית יידרשו -נוסעים אזרחי מדינות שאינם זקוקים לאשרה לצורך הכניסה לארצות. בתנאים מסוימים

בדרכונם ומול מאגר המידע ש מול המידע הביומטרי ק תיבדו וז,למסור דגימה ביומטרית בעת הכניסה

  .  ישמר לשימוש עתידיהקיים של חשודים ות

 והם,  מיליון פרטים80-נתונים על כיש , IDENT המכונה ,US-VISIT-מאגר המידע הביומטרי של הב

קורת י המאגר הביומטרי הוא חלק ממאגר המידע של מערכת המכס וב34.ה שנ75נשמרים במאגר 

, אזרחות,  מיןכגון, מגוון רחב של נתונים, לצד המידע הביומטרי, שבו, הברית-הגבולות של ארצות

 ,מידע לסוכנויות ממשלתיות רבותונמסר קבל מתמאגר זה ב. פרטי טיסה ומספר דרכון, תאריך לידה

  . משמר החופים והרשות לאזרחות ולהגירה, מחלקת המדינה, FBI-ובהן ה

מלווה ) United States Government Accountability Office(הברית -המשרד לביקורת המדינה של ארצות

כנית ליקויים ובתיש מצא כי נ 2007מיולי בדוח של גוף זה . הת מאז הקמUS-VISIT-כנית הואת ת

בסיכון מוגבר נתונים לקשר לאדם פרטי אפשר שמידע מידע רגיש ושבגינם  ,חמורים באבטחת המידע

יעשות  אף עלולות להופעולות אל. מוסמכיםלא ידי גורמים בהשמדה לשימוש לרעה ול, שינויל, לחשיפה

   35.שנעשולגלות פשר בלי שיהיה א

  מערכת משולבת אוטומטית לזיהוי באמצעות טביעות אצבעות 
36FBI – Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS) 

. חשודים בפשעשל אצבעות של פושעים ועשר טביעות שבו  מאגר מידע ביומטרי 1999מאז יש  FBI-ב

 והוא כיום , מיליון פושעים וחשודים55עבר פלילי של שום של ריטביעות אצבעות ושמורות מאגר ב

מדינתיים , מקור המידע במאגר הוא גורמי אכיפת חוק מקומיים. המאגר הביומטרי הגדול בעולם

 אף שהחוק אינו מחייב אותם  המעבירים את הטביעה הממוחשבת למאגר המידע המרכזי,םופדרליי

  .במאגרי מידע פנימיים של אותם גורמיםם גהטביעה הביומטרית נשמרת . לעשות זאת

  :ובהם,  מספקת שירותים הנוגעים לטביעות אצבעות לגורמי אכיפת חוק וגורמים אחריםIAFIS-ה

                                                 
34 James Goldstein, Rina Angeletti, Manfred Holzbach, Daniel Konrad and Max Snijder, Large-scale 

Biometrics Deployment in Europe: Identifying Challenges and Threats (ed. Paweł Rotter) ,October 2008, 
European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. 

35 United States Government Accountability Office, Homeland Security Needs to Immediately Address 
Significant Weaknesses in Systems Supporting the US-VISIT Program, July 2007, in: www.gao.gov/cgi-
bin/getrpt?GAO-07-870. 

36 "Integrated Automated Fingerprint Identification System or IAFIS", in FBI website: www.fbi.gov, last 
visited: December 31st, 2008.  
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הטביעה . םמדינתיים או פדרליי,  גורמי אכיפת חוק מקומייםשל עצורים בעבורבדיקת עבר פלילי  •

 שולחת את ו וז,זההממונה לצורך הביומטרית שנלקחת בעת המעצר מועברת לסוכנות מדינתית 

 בדיקת התאמה של טביעות האצבעות –הליך זיהוי נעשה הטביעה האלקטרונית למאגר המרכזי שבו 

  . מול המאגר הקיים

 מועמדים לעבודה ,הברית-פי חוקי מדינות ארצות- על–בדיקת עבר פלילי לצרכים אזרחיים  •

מבקשי וכן  ,בריאות ואכיפת חוק, בוי אשכי, הוראה,  ובהם טיפול בילדים,במקצועות מסוימים

 משקאות חריפים ם של ומוכריםיצרני, ן"סוכני נדל, רישיונות מקצועיים דוגמת מהנדסי בניין

עשות את הבדיקה יכול ל.  לעבור בדיקת עבר פלילי באמצעות טביעות אצבעותנדרשים, ואחרים

ת טביעות האצבעות של הנבדק  לצורך הבדיקה נלקחו.המעסיק –  ובמקרים מסוימים,האדם עצמו

תחנות משטרה מקומיות וגופים פרטיים ובהם , זה לצורך ים הממונייםם מקוממיבאמצעות גור

גורמים אלו מעבירים את הטביעה הביומטרית הממוחשבת לסוכנות המדינתית . העוסקים בתחום

לה ומעבירה  מחפשת התאמות במאגר המידע שו וז,עבר פלילי של אזרחיםעל המחזיקה בנתונים 

בו מתבצע הליך חיפוש וזיהוי ברמה ש ,FBI-במקביל את הטביעה למאגר המידע המרכזי של ה

פירוט של העבר אינו מקבל אך ,  המעסיק מקבל תשובה חיובית,נמצאת התאמהאם . לאומית

למטרה שלשמה התבקש או להעבירו שלא בו השתמש נאסר על מקבל המידע ל. הפלילי של הנבדק

יש מדינות השומרות את הטביעה הביומטרית . הבדיקה מתבצעת תמורת תשלום. ילגורם שליש

יש לבצע בדיקה חוזרת בכל פעם שהדבר .  אחרות משמידות אותה;שנמסרה להן במסגרת הליך זה

  37.נדרש

טביעות אצבעות שנמצאו בזירות פשע מתבצעת באמצעות מומחים לעניין זה של בדיקת עקבות  •

. מתקבלת רשימה של התאמות פוטנציאליות לצורך השוואה וזיהוי זאת בעקבות. במערכת מיוחדת

 .  מזוהות-לאטביעות אצבע שלא זוהו לאחר הליך זה נוספות למאגר הטביעות ה

הקמת ב מתעתד להשקיע מיליארד דולר FBI- שה"וושינגטון פוסט" דיווח העיתון 2007 בדצמבר 22-ב

יקנה הפרויקט , פי הדיווח- על. יולוגיים של אנשיםז פימאגר המידע הממוחשב הגדול בעולם של נתונים

  38.הברית ומחוצה לה-חסרות תקדים לזיהוי אנשים בארצותאפשרויות י נלממשל האמריק

 בריטניה  .3.4

  הקמת מערכת זיהוי לאומית

 identity (הכמה שנים דיון ציבורי נרחב בהסדרת אמצעי זיהוי של האוכלוסיינהל בבריטניה מת

management( ,ק יתוכניות הממשלה להנפעיקר ב וב, שימוש בטכנולוגיה ביומטריתבאמצעותן השאר בי

החידוש הרב . מרשם זיהוי לאומי שיכלול נתוני מידע ביומטרייםלהקים תעודות זהות ביומטריות ו

שימוש בטכנולוגיה בהקמת מרשם הזיהוי הלאומי וברק ו מתבטא לא בחקיקה הבריטית בסוגיות אל

                                                 
37 Florida Department of Law Enforcement, "Criminal History Record Checks/Background Checks – Fact 

Sheet, January 1, 2009", in: www.fdle.state.fl.us, last visited: December 31st, 2008.  
38   Ellen Nakashima, Washington Post Staff Writer, "FBI Prepares Vast Database Of Biometrics. $1 Billion 

Project to Include Images of Irises and Faces", Saturday, December 22nd, 2007; A01.  
  ):2008 בדצמבר 9: כניסהתאריך (הכתבה פורסמה באתר האינטרנט של העיתון   
   html.pf_2007122102544AR//21/122007/article/content/dyn-wp/com.washingtonpost.www://http .   
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 פרקטיקה שבוטלה בבריטניה –עצם השימוש בתעודות זהות באלא גם , אימות זהותביומטרית לצורך 

   39.הלאחר מלחמת העולם השניי

לאחר עבודת , 2004 בנובמבר 29- ב. 2002עניין זה כבר בשנת בראשיתן של יוזמות החקיקה הממשלתיות 

 The Identity Cards(הגישה הממשלה לפרלמנט את הצעת חוק תעודות זהות , שנתיים וחצישל הכנה 

Bill .( עם תחילת הדיון בפרלמנט על הצעת החוק הממשלתית הלכה וגברה קריאתם של אנשי אקדמיה

בינואר . ואחרים לקיים דיון ציבורי מעמיק ומקיף על משמעויותיה והשלכותיה של החקיקה המוצעת

יזמה ) London School of Economics and Political Science )LSE- קבוצה של אנשי אקדמיה מה2005

הניב זה  פרויקט .)LSE Identity Project(היבטיה של התוכנית הממשלתית מגוון פרויקט נרחב לבחינת 

 במרס 40.ין השאר ניתוח מפורט של סעיפי הצעת החוק והמלצות לתיקוניםוב, דוחות ופרסומים רבים

, שנה לאחר מכן. הלורדים- יתהנבחרים ועברה לדיון בב-  אושרה הצעת חוק תעודות זהות בבית2005

  .התקבלההיא , שינויים ותיקוניםצעת החוק ים ממושכים ולאחר שהוכנסו בהיבתום דיונים פרלמנטר

הוא חלק מפרויקט ) החוק:  להלן– The Identity Cards Act 2006 (2006 במרס 30-  מחוק תעודות זהות

פי תוכניות -על). National Identity Scheme – NIS" (מערכת זיהוי לאומית"ממשלתי מקיף ליצירת 

  41:מערכת זו אמורה להתבסס על שני מרכיבים מרכזיים, הממשלה

  . בין השאר תיעוד של נתונים ביומטרייםשבו) National Identity Register (מרשם זיהוי לאומי) 1(

  ).biometric identity cards: ID Cards (הנפקה של תעודות זהות ביומטריות ) 2(

כי החוק האמור מקים את המסגרת הסטטוטורית הכללית להקמת מרשם הזיהוי הלאומי , גשיוד

 כיום ממשיכים להתקיים בבריטניה דיונים על ניסוח חקיקה משנית .ולהנפקת תעודות זהות ביומטריות

  . שתקבע ותפרט את ההליכים הנדרשים ליישומו, מכוח אותו חוק

  42:כמה שניםהימשך בשלבים ולהיעשות ה להנפקת תעודות הזיהוי הביומטריות עתיד

תעודות זיהוי (מסמכי הגירה ביומטריים הנפקה של ): 2008סוף נובמבר עד  (שלב ראשון •

שאינם ( עבור כל הנתינים הזרים חובה יהיו בגדר ומסמכים אל. )ביומטריות לאזרחים זרים

את ם להאריך בקשישישה חודשים או שמיותר מהבאים לבריטניה ל )EEA-אזרחי מדינות ה

  ).ראו בהמשך(זוגם של תושבי קבע במדינה - שהותם במדינה כסטודנטים או כבני

 Critical(הנפקת תעודות זהות ביומטריות לעובדים בתפקידים רגישים ): 2009סתיו  (שלב שני •

Workers Identity Cards – CWIC .(עובד בתפקידים מי ש עבור חובה יהיו בגדר ותעודות אל

 ). airside workers(עובדים מסוימים בשדות תעופה ל ללמש, רגישים

                                                 
 ):2008 בדצמבר 20: תאריך כניסה(זילנדית -ל הטלוויזיה הניומתוך כתבה שפורסמה באתר החדשות ש   39

/594794411366/page/view/nz.co.tvnz://http/ . 
  . AngellID#/idcard/uk.ac.lse.2is://http:  ראוIdentity ProjectLSE -לדוחות ולפרסומים במסגרת ה   40
41   The Home Office Identity and Passport Service (IPS), Identity Cards Act Secondary Legislation: A 

Consultation, November 2008, p. 9 .המסמך מופיע באתר האינטרנט של ה-IPS:  
   asp.legislative-publications/identity/uk.gov.ips.www://http ,2008 בדצמבר 15: תאריך כניסה .  

  .2009 בינואר 6: תאריך כניסה, IPS ,asp.issued-topten-faqs/tyidenti/uk.gov.ips.www://http-אתר ה   42
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 למספר מוגבל של על בסיס וולונטריהנפקת תעודות זהות ביומטריות ): 2010 (שלב שלישי •

 EEA) European- אזרחים בריטיים ואזרחי מדינות השייכות ל–מכלל הציבור אנשים 

Economic Area( עירים שיהיו מעוניינים בכךלצעיקר הכוונה היא ב. שגרים כחוק בבריטניה. 

אגב מתן , תחילת הנפקה של תעודות זיהוי בהיקף רחב לאזרחים בריטיים): 2012 (שלב רביעי •

 .דרכון או את שניהם גם יחד,  אם לקבל תעודת זהות נפרדתאפשרות לבחור

של כל האזרחים הבריטיים , לרבות מידע ביומטרי, בסיומו של ההליך המטרה היא שפרטי הזהות

  .  יישמרו במרשם הזיהוי הלאומי,הנתינים הזרים שהונפקו להם מסמכים כאמורו

 תעודת זהות רשאי לבקש ולקבל יהיה 16המטרה היא שכל תושב חוקי בבריטניה שמלאו לו , כמו כן

 וכדי להטיל חובה , ביומטריותאין חובה כללית להוציא תעודות זהות יודגש ש,עם זאת. ביומטרית

 אין כוונה לחייב אנשים לשאת עמם תעודות זהות 43.ד חקיקה ראשית נוספת תידרש בעתיאתשכז

  .  ביומטריות בכל עת

 לאנשים להוכיח את זהותם באמצעים תאפשרמערכת הזיהוי הלאומית על מרכיביה , פי הממשלה- על

 וכן תספק, הלקבלת עבודה חדשפנייה חשבון בנק או פתיחת , ל"לחומצבים כגון נסיעה קלים ונוחים ב

 הממשלה טוענת עוד כי ברמה הלאומית תשפר המערכת את .מפני גנבת זהות ומעשי הונאהלהם הגנה 

בעיקר כאשר הללו נעשים , טרור והגירה ועבודה שלא כחוק, ההגנה על המדינה מפני מעשי פשיעה

  44.באמצעות זהויות בדויות

של מערכות הזיהוי למידת הדיוק והנכונות כבדים שנוגעים תוכניות הממשלה עוררו חששות 

וכן לעלויות הכרוכות במימוש , לפוטנציאל הפגיעה בהן ולסוגיות של חדירה לפרטיות, הביומטריות

 טרם נבדקה כהלכה ו מבוססות עליהבין השאר נטען כי הטכנולוגיה שמערכות אל. התוכניות האמורות

לול להפוך ליעד עיקרי נתוניו של כל מי שמחזיק בתעודת זהות כאמור עשבו שמורים ומאגר המידע 

   45.לפעילות ביטחונית עוינת

עמדות הציבור כלפי לבדיקת שנתיים האחרונות ערך משרד הפנים בבריטניה שורה של סקרים ביצוין כי 

סקר ב. תעודות הזהות הביומטריותובכלל זה , התוכנית להקמת מערכת זיהוי לאומית על מרכיביה

  46.וב הציבור תומך בתוכנית עלה כי ר,2008 שנערך באוגוסט ,האחרון

                                                 
  .2009 בינואר 6: תאריך כניסה, IPS ,asp.have-compulsory-topten-faqs/identity/uk.gov.ips.www://http-אתר ה   43
44   IPS, Identity Cards Act Secondary Legislation: A Consultation, November 2008, p. 9.  
45   The European Commission Joint Research Centre (JRC) and the Institute for Prospective Technological 

Studies (IPTS), Large-scale Biometrics Deployment in Europe: Identifying Challenges and Threats, 
Seville, October 2008, pp. 58-59.  

 מהנשאלים הצהירו כי 14%,  מהנשאלים הביעו תמיכה מסויגת יותר27%,  בתוכניתרבה מהנשאלים הביעו תמיכה 33%   46
 מהנשאלים הביעו 16%,  מהנשאלים הביעו התנגדות קלה לתוכנית8%, הם אינם תומכים בתוכנית ואינם מתנגדים לה

- איבקרב המתנגדים לתוכנית נבדקו הסיבות ל.  מהנשאלים השיבו כי הם אינם יודעים2%- ו תנגדות נחרצת לתוכניתה
לפי (מהנתונים שפורסמו בסקר האחרון עולה כי הנימוקים העיקריים להתנגדות לתוכנית הם . תמיכה במערכת המוצעת

העלויות הכספיות ; תה של המערכת לפעול בהצלחהיכולבדבר ספקנות ; חשש מפני פגיעה בחירות האישית): שכיחותם
חשש מפני ניצול ; הפרה של זכויות אדם; חוסר אמון ביכולתו של הממשל לשמור על אבטחת המידע; הכרוכות בתוכנית
או " ראשיתה של מדינת משטרה"תפיסתה כ; חשש מפני שימוש ללא רשות במידע האישי השמור בה; לרעה של המערכת

 Central Office of Information (COI), Research Unit, National Identity Scheme:ראו". דולהאח הג"סממן של 
Tracking Research, Wave 5: August 2008: Report, Prepared for the Home Office Identity and Passport 

5-4. pp, Communications and Marketing, )IPS(Service  . ההדוח פורסם באתר-IPS :/ uk.gov.ips.www://http
pdf.5Wave-NISTracking/downloads/identity .  
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  מרשם הזיהוי הלאומי

מחובתו לחוק קובע כי ) 1(1סעיף . מרשם הזיהוי הלאומי הוא מרכז הכובד של מערכת המידע המוצעת

 ; National Identity Register – NIR (להקים ולהחזיק מרשם זיהוי לאומי) השר: להלן(של שר הפנים 

  ). המרשם: להלן

, פי החוק-על). ומונפקות תעודות הזיהוי( הסטטוטוריות שלשמן מוקם המרשם החוק קובע את המטרות

מטרות המערכת הן לספק אמצעי נוח לאנשים להוכיח את זהותם לכל אדם או גוף שבאופן סביר דורש 

לספק שיטה אמינה ובטוחה לזיהוי אנשים כל אימת שהאינטרס הציבורי  –ובד בבד , אתהוכחה שכז

  47:יבורי כאמור משמעותו אחד מאלהאינטרס צ. דורש זאת

גילוי /לרבות פעולה למניעת טרור או מניעה(אינטרס של ביטחון לאומי ומניעה או גילוי של פשע  •

 48;)של זיוף או גניבת זהות

 ;חוקשלא כאכיפת בקרה ופיקוח על הגירה או על עבודה  •

 .הבטחת אספקה יעילה יותר של שירותים ציבוריים •

- על.  כללית המחייבת כל אזרח או תושב להיות רשום במרשם הזיהוי הלאומיאין בחוק הבריטי הוראה

לחוק קובע כי ) 2(2 סעיף 49.מבקש לעשות זאת להיות רשום בו וזכאיכל אדם ש ייכלל במרשםפי החוק 

 וכן כל אדם שחלות 50, שנים והוא תושב חוקי בבריטניה16זכאי להיכלל במרשם כל אדם שמלאו לו 

  . זה שיוציא השר ואשר התגורר בבריטניה או מבקש להיכנס אליהעליו תקנות לעניין

) גם אם לא ביקש זאת וללא קשר לתנאי הזכאות דלעיל(החוק מאפשר לכלול במרשם כל אדם , כמו כן

שהשר סבור שהוספתו למרשם עולה בקנה אחד עם המטרות הסטטוטוריות האמורות ושהמידע 

כלומר המידע הזה כבר ( כבר או זמין לתיעוד בצורה אחרת תועד) לרבות נתונים ביומטריים(אודותיו 

   51).נמצא בידי הרשויות

סמכות זו מאפשרת לכלול במרשם אדם שנדחתה בקשתו לקבל מקלט בבריטניה ושכלל לא ביקש , למשל

משמעות הדבר היא שאם אותו . זמין לתיעוד, לרבות נתוניו הביומטריים, אך המידע לגביו, תעודת זהות

אזי מעמדו הקודם כמסורב מקלט ,  בקשה נוספת לשהייה בבריטניה,תחת זהות אחרת, ש בעתידאדם יגי

   52. מהתיעוד שבמרשםתגלהבמדינה י

   53: אלההזמן יכלול המרשם את פרטי הזיהוי שלעם , פי התוכנית- על

  54; ומעלה שהונפקו להם תעודות זהות או דרכונים16אזרחים בריטיים שגילם  •

                                                 
): 2008 בדצמבר 23: תאריך כניסה (IPS-החוק מופיע באתר ה. לחוק) 4(- ו) 3(1סעיפים    47

pdf.en-20060015-ukpga/downloads/identity/uk.gov.ips.www://http .  
 . pdf.en_20060015_ukpgaen/en/2006acts/acts/uk.gov.opsi.www://http,  לחוק18דברי ההסבר לסעיף    48
  .לחוק) 1(2סעיף    49
השר רשאי לקבוע בתקנות שאדם המתגורר בבריטניה לא יהיה זכאי להיכלל במרשם אם הוא , לחוק) 3(2פי סעיף -על   50

במדינה פרק זמן אם הוא לא היה תושב , מתגורר במדינה מתוקף אשרת שהייה זמנית שתוקפה יפוג בתוך פרק זמן מסוים
 .כלשהו שנקבע בתקנות או אם הוא מתגורר בבריטניה אף שאינו זכאי להמשיך לעשות זאת

  .לחוק) 4(2סעיף    51
 . להצעת החוק26דברי ההסבר לסעיף   52

53   IPS, Identity Cards Act Secondary Legislation, p. 9.   
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 16בני  ,שהם תושבים חוקיים בבריטניה) EEA) European Economic Area-אזרחי מדינות ה •

 55; הנפיק להם תעודות זהותIdentity and Passport Service- שה,ומעלה

 חודשים שהונפקו להם מסמכי הגירה יותר משישהאזרחים זרים המבקשים לגור בבריטניה  •

  56").תעודות זהות לאזרחים זרים("ביומטריים 

המרכזיים של מערכת הזיהוי המתוכננת הוא תיעוד ביומטרי שיופיע במרשם הזיהוי המרכיבים אחד 

   58.המידע המתועד במרשם עשוי לכלול טביעות אצבעות ומידע ביומטרי אחר 57.הלאומי

יים זשל תבנית העור ותכונות או מאפיינים פי) בכל צורה ואמצעי( מוגדרת בחוק כתיעוד "טביעת אצבע"

   59.אחרים של אצבע כלשהי

על צורת ובעיקר , נתונים על מאפייניו החיצוניים, פי החוק-על,  בנוגע לאדם פירושו"מידע ביומטרי"

   60.הקשתית או כל חלק אחר של העין

השר , כאשר אדם מבקש להיכלל במרשם או מגיש בקשה כלשהי שמאשרת את פרטי רישומו במרשם

   61.יילקחו ויתועדועליו רי אחר שטביעות אצבעותיו ומידע ביומט, בין השאר, לדרושרשאי 

  62. פניםזיהוי תוויאצבעות ועשר המידע הביומטרי שיופיע במרשם יכלול טביעות , פי התכנון- על

בהסכמת האדם שאליו נוגעים הן להתבצע עשויה  לצורך אימות זהותו של אדם מסירת מידע מן המרשם

  .תוללא הסכמהן פרטי המידע שבמרשם ו

אדם כלשהו לציבור הרחב או על וק אינו מאפשר למסור מידע מן המרשם הח: מסירת מידע בהסכמה

גם . אלא בהסכמת האדם הנוגע בדבר, )בנק או מוסד פיננסי כלשהו, מעביד(לגופים מן המגזר הפרטי 

עבר הליך קפדני של הסמכה הוא  הפרטים יועברו למבקש המידע רק לאחר שאתכאשר ניתנה הסכמה כז

תאריך , של אדםכגון שמו למסור בהסכמה מידע מהמרשם אפשר גרת זו במס. לקבלת מידע כאמור

וכן מספרי זיהוי ותוקף של מסמכים , מעמדו כאזרח או כתושב, כתובתו, מינו, ומקום לידתולידתו 

 ונתונים אל, בכל הנוגע לטביעות אצבעות או למידע ביומטרי אחר,  לעומת זאת63.מזהים של אותו אדם

                                                                                                                                                      
אם כבר הונפקו להם , )Home Office Identity and Passport Service) IPS-אזרחים שפרטיהם כבר יהיו שמורים ב   54

 .דרכונים
אזרחי מדינות אלו מקבלים . איסלנד וליכטנשטיין, לצד נורבגיה,  המדינות החברות באיחוד האירופי28- מורכב מEEA-ה   55

: ראו. EEA- אינה חברה באף שמדינה זו, זכויות אלו מוקנות גם לאזרחי שווייץ. EEA-זכויות של חופש תנועה במדינות ה
IPS, Identity Cards Act Secondary Legislation, p. 6. . תעודת הזהות הביומטרית יצוין שבעבור אזרחים בריטים

  . EEA-בארצות ה) במקום דרכון(אמורה לשמש גם מסמך נסיעה 
 מסמכי הגירהמנפיקה  בריטניה ,)The UK Borders Act 2007( לחוק הגבולות הבריטי 6-  ו5סעיפים לפי , כבר כיום   56

 בידי נשמריםפרטי הזיהוי שלהם ו, לאזרחים זרים המהגרים למדינה) Biometric Immigration Documents(ביומטריים 
 .על מסמכי ההגירה הביומטריים ראו בהמשך סקירה זו. Home Office UK Border Agency-ה

57   IPS, Identity Cards Act Secondary Legislation, p. 9, S. 1.20. 
  .לחוק] (d)&(c)2סעיף  [1 ונספח (a)(2)3סעיף    58
  .לחוק) 1(42סעיף    59
 .שם   60
  . לחוק(b)(5)5סעיף    61
 .2009 בינואר 6: תאריך כניסה, IPS ,asp.ingus-biometrics-faqs/identity/uk.gov.ips.www://http-אתר ה   62
  . לחוק(a)(2)12סעיף    63
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) לובהסכמת האדם שהמידע נוגע (אלא לכל היותר מבקש המידע יוכל לקבל , לעצמםהם לא יימסרו כש

  64.אישור שהמידע הביומטרי שבידיו תואם או לא תואם את זה המופיע במרשם

 לחוק מאפשרים לשירותי הביטחון והמודיעין ולרשויות 20-17סעיפים : מסירת מידע ללא הסכמה

 לקבל מידע מהמרשם על זהותו של אדם גם ללא )Her Majesty's Revenue and Customs(המכס והמיסוי 

 החוק מאפשר למסור מידע ללא הסכמה למשרדי ממשלה שייקבעו בתקנות כאשר ,כמו כן. הסכמתו

 65.ולאחר שהללו יעברו אף הם הליך של הסמכה לקבלת מידע כאמור, הדבר נחוץ לביצוע תפקידיהם

פרטי זהותו של אדם , למשל. ם המפורטים בחוקעשה לצרכיי תומסירת מידע ללא הסכמה לגופים אל

 מניעה או חשיפה של פשע חמור או , למשטרה לשם שמירה על אינטרסים של ביטחון לאומיויועבר

הרשויות האמורות יהיו מוסמכות לברר ,  כמו כן66.)ובאישור הפרלמנט(מטרות אחרות שקבע השר בצו 

  67.ל אדם במקרים של ביצוע פשעים חמוריםמתי והיכן נעשה שימוש בתעודת הזהות הביומטרית ש

) למשל, טביעות אצבעות(נתוניו הביומטריים של אדם  על אשר למסירת מידע מהמרשם ללא הסכמה

לא שמבחינה מעשית השתכנע  החוק קובע כי מידע זה יועבר רק אם השר –לאחד מן הגופים האמורים 

    68.סביר לדרוש ממבקש המידע להשיגו באמצעים אחרים

 . היא עבירה פליליתמידע מהמרשם ללא סמכותחשיפת , פי החוק- על

 גוף שיפקח על – National Identity Scheme Commissionerעוד קובע החוק הוראות בדבר הקמת 

על הסידורים לאבטחת שלמותו של המידע המופיע , לרבות השימוש בתעודות הזיהוי, הפעלת המערכת

  .אלההטיפול בתלונות בהקשרים  וכן על הדרכים ל,במרשם וחשאיותו

  תעודות זהות ביומטריות

חלק מנתוני המידע הנוגעים לזהותו של אדם שיופיעו במרשם , דף המידע האישי המופיע בדרכוןכמו 

שבב ). chip (שבב אלקטרוניבין השאר בתעודות הזהות יהיה  .הזיהוי הלאומי יופיעו על גבי תעודות זהות

אצבעות ותמונת שתי טביעות לרבות ,  שיודפס בגלוי על התעודה עצמהזה יכיל את אותו מידע מזהה

  . פנים דיגיטלית

והוא אכן ) מכוח חקיקה ראשית עתידית(שום במרשם הזיהוי הלאומי יריחויב בבהם אדם שבמקרים 

בבקשה , בתוך פרק זמן שייקבע בתקנות,  עליו לפנות,אין ברשותו תעודת זהות תקפהאם , יירשם בו

לדרוש ממנו בין השאר לאפשר לקיחה ותיעוד של טביעות רשאי במקרה כזה השר . דת זהותלקבל תעו

 לצורך אימות המידע שנמסר במסגרת הבקשה או כדי לוודא עליואצבעותיו ושל מידע ביומטרי אחר 

 הטלת קנס ר עלול לגרואתסירוב לדרישה כז. מלא ומעודכן, הוא מדויקעליו שהמידע המופיע במרשם 

   69. פאונד1,000בסכום שלא יעלה על  ,אזרחי

אשר יש בו , כפי שיוגדר בתקנות, אדם שהונפקה לו תעודת זהות ביומטרית חייב להודיע על כל שינוי

אם ,  הוא חייב להודיע על כל טעות בנוגע למידע זה,כמו כן. כדי להשפיע על המידע שמופיע במרשם

                                                 
  . לחוק(b)&(a)(3)12- ו(g)(2)12סעיף    64
  . לחוק) 5(17סעיף    65
 .לחוק) 3(17סעיף    66
 .2009 בינואר 6: תאריך כניסה, IPS ,asp.consent-topten-faqs/tityiden/uk.gov.ips.www://http-אתר ה   67
  .לחוק) 1(21סעיף    68
 . לחוק7סעיף    69
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רשאי השר ינוי פרטים או תיקון טעות כאמור  של מסירת הודעה על שוגם במקרים אל. הוא מודע לה

 לצורך עליולאפשר לקיחה ותיעוד של טביעות אצבעותיו ושל מידע ביומטרי אחר  לדרוש מאותו אדם

או כדי לוודא שהמידע על , אימות המידע שנמסר במסגרת ההודעה על שינוי הפרטים או תיקון הטעות

 הטלת קנס רעלול לגרוזו גם סירוב לדרישה . ןמלא ומעודכ, אותו אדם המופיע במרשם הוא מדויק

  70. פאונד1,000בסכום שלא יעלה על , אזרחי

  מסמכי הגירה ביומטריים

עוסק בין השאר בסוגיית ) חוק הגבולות:  להלן– UK Borders Act 2007 (חוק הגבולות של בריטניה

מיך את השר להתקין  חוק הגבולות מס71.פיקוח רשויות ההגירהבהרישום הביומטרי של אדם הנתון 

, )biometric immigration document" (מסמך הגירה ביומטרי"לפנות לקבלת אדם כזה תקנות המחייבות 

לרבות טביעות אצבעות ותכונות של  72,יים החיצונייםזמאפייניו הפיעל מידע ובו מסמך דהיינו 

  73.הקשתית או של כל חלק אחר של העין

,  הליכי הגירה ספציפייםעתבתקנות שמסמך הגירה ביומטרי ישמש בלקבוע אפשר , פי חוק הגבולות- על

או בנסיבות קונקרטיות שבהן מתעוררת שאלה בנוגע למעמדו האישי של אדם בכל הקשור לסוגיות של 

להיות כלליות עשויות התקנות המחייבות אדם להוציא מסמך הגירה ביומטרי , כמו כן. אזרחות והגירה

  .פיקוח הגירהב של אנשים הנתונים או לחול על קבוצה מסוימת

 נכנסו לתוקפן התקנות הראשונות שהותקנו מכוח חוק הגבולות לעניין סוגיית 2008 באפריל 26-ב

 The Immigration (Biometric Registration)[ לאחר אישורן בשני בתי הפרלמנט ,הרישום הביומטרי

(pilot) Regulations 2008 –מאפשרות לשר להפעיל ותקנות אל 74].טריתקנות הרישום הביומ:  להלן 

תעודות זהות " המוכרים גם בשם ,"מסמכי הגירה ביומטריים"להנפקת ) פיילוט(תוכנית הרצה 

פיקוח הגירה לפנות לקבלת מסמך בהתקנות דורשות מאנשים מסוימים הנתונים . "לאזרחים זרים

, פי התקנות-על, נשים אלה עשוייםא. יה בבריטניהיהגירה ביומטרי כאשר הם מגישים בקשה לאשרת שה

 דבר התקנות קובעות הוראות ב75. טביעות אצבעות ותמונה של פניהם–להידרש למסור מידע ביומטרי 

  .שימורו והשימוש המותר בו, הליכי הרישום של המידע הביומטרי

לשיפור , אלה נאמר כי הממשלה מחויבת לאבטחת גבולותיה של בריטניההבדברי ההסבר לתקנות 

הפיילוט האמור נועד לבחון את הליך  .פיקוח על ההגירה ולצמצום תופעות של שימוש לרעה בזהויותה

                                                 
 . לחוק10סעיף    70
 1: תאריך כניסה(החוק ודברי ההסבר שלו מופיעים באתר החקיקה הרשמי של בריטניה .  לחוק הגבולות15-5סעיפים    71

; pdf.en_20070030_ukpgaen/en/2007acts/acts/uk.gov.opsi.www://http): 2009בינואר 
1_en_20070030_ukpga/2007acts/Acts/uk.gov.opsi.www://http  .  

הוא אדם שלפי חוק ההגירה " אדם הנתון בפיקוח של רשויות ההגירה",  לחוק הגבולות(a)(1)15פי סעיף -על  
)Immigration Act 1971 (בין שניתן לו היתר כאמור ובין שלא ניתן, נזקק להיתר כדי להיכנס לבריטניה או להישאר בה.  

  . לחוק הגבולות(a)(1)5סעיף    72
  . הגבולות לחוק(c)(1)15סעיף    73
): 2008 בינואר 4: תאריך כניסה(תקנות הרישום הביומטרי מופיעות באתר החקיקה הרשמי של בריטניה    74

pdf.en_20081183_uksi/pdf/2008si/si/uk.gov.opsi.www://http . ראולדברי ההסבר לתקנות :
pdf.en_20081183_uksiem/em/2008si/si/uk.gov.opsi.www://http .  

  . לתקנות הרישום הביומטרי6סעיף    75
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 תוכנית הזיהוי המקיף שלהרישום הביומטרי לפני שיתוקנו תקנות נוספות למימוש הפרויקט 

   76.הלאומית

ה על קבוצומחילות אותה התקנות הללו מציבות דרישה לבקש ולקבל מסמכי הגירה ביומטריים 

מבקשים מי ש הדרישה מוגבלת ל;פיקוח של רשויות ההגירהבמסוימת של אזרחים זרים שנתונים 

 אשרות :מתוקף קטגוריות מסוימות בחוקי ההגירה, חודשיםיותר משישה יה בבריטניה ליאשרת שה

רכי לימודים ואשרות לילדים ויה לסטודנטים ולציאשרות שה, סמך קשרי נישואין וזוגיות-הניתנות על

    77.קטגוריות האמורותהשייכים לנלווים להוריהם ש 18-מתחת לגילם ש

 78.לשאת עמו את המסמך בכל עתמסמך ההגירה הביומטרי התקנות אינן מחייבות את בעל יצוין כי 

,  שנים16טביעות אצבעות לצורך הנפקת מסמך הגירה ביומטרי גם מקטין שטרם מלאו לו אפשר לקחת 

  .טרופוס של הקטיןאך רק בנוכחות הורה או אפו

שמירת המידע הביומטרי בדבר הוראות  חייבות לקבוע ף חוק הגבולותהתקנות שיותקנו מתוק

    80:אלהשימוש במידע הביומטרי בנסיבות היאפשרו  התקנות 79.בוהמותר והשימוש 

  ; בכל הקשור להפעלת סמכות מכוח חוקי ההגירה •

 ; בקשר לפיקוח על המעבר בגבולותיה של בריטניה •

 ; קה לביצוע תפקיד הקשור לסוגיית האזרחותבזי •

 ; העמדה לדין בגין עבירהלחקירה של עבירה פלילית או לבקשר למניעה או  •

 ; למען מטרה שנראית לשר נחוצה כדי להגן על הביטחון הלאומי •

 . קבע בתקנותילכל מטרה אחרת שת •

  : רי ושימוש בו אכן נקבעו שתי מטרות נוספות המצדיקות שמירה של המידע הביומטבתקנות

  ; פציעהלמחלה או ל,  שגרמו לאובדן חייםמצבלצורך זיהוי קורבנות של אירוע או  •

שירות או זכאות לדבר מה שהוא אינו , אם אדם עבר על החוק או ניסה להשיג רווחבדוק לכדי  •

  81.פי החוק-זכאי להם על

השמדת המידע הביומטרי  דברעוד נקבע בחוק הגבולות כי התקנות האמורות חייבות לכלול הוראות ב

 כאשר השמדת המידע הביומטריתידרש תקנות ב. המוחזק בידי השר והושג ותועד מכוח אותן תקנות

אלא אם כן המידע הביומטרי שבו מדובר , ותקנות אללפי  סביר שייעשה בו שימוש נוסף לאהשר סבור ש

   82.חקיקה אחרת ולמטרותיה של אותה חקיקהלפי נשמר 

                                                 
 . לתקנות הרישום הביומטרי7.1דברי ההסבר לסעיף   76
  . לתקנות הרישום הביומטרי4- ו3סעיפים ,  הרישום הביומטרי לתקנות7.3דברי ההסבר לסעיף    77
 .לחוק הגבולות) 7(5סעיף    78
  .לחוק הגבולות) 1(8סעיף    79
 .לחוק הגבולות) 2(8סעיף    80
  . לתקנות הרישום הביומטרי(g)&(f)10סעיף    81
  .לחוק הגבולות) 4(- ו) 3(8סעיפים    82
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) Commonwealth(הוא אזרח בריטי או אזרח של אחת ממדינות חבר העמים הבריטי אם הוכיח אדם ש

לפי עות אצבעותיו או תמונה שלו שמוחזקים יאזי כל רישום של טב, שיש לו זכות מגורים בבריטניה

   83. בהקדם האפשרי יימחקו–תקנות הרישום הביומטרי 

מצעים המעשיים הסבירים כדי להבטיח כל האאת השר חייב לנקוט , פי תקנות הרישום הביומטרי- על

לתיעוד כלשהו של טביעות אצבעות או תמונה ודינו להימחק הנוגע שמידע הנשמר בצורה אלקטרונית 

האדם שאליו .  הגישה אליו תיחסם–  או לחילופין,אמור לעיל אכן יימחק מהרישוםלפי המהרישום 

   84.ות לכך שאכן השר נקט צעדים אלאסמכתא רשמי, פי בקשתו-על, זכאי לקבלנוגע המידע האמור 

, למעט חריגים, )להבדיל מאשרת שהיה לטווח ארוך (אשרת כניסה לבריטניהיצוין כי כל מי שמבקש 

הליך הגשת במסגרת  –  אצבעות ותמונה דיגיטליתעשר  טביעתסריקה של –נדרש לספק מידע ביומטרי 

   85.הבקשה

  דרכונים ביומטריים

 86".גנבת זהות"האמצעים למניעת  כאחד נפיק דרכונים ביומטריים החלה בריטניה לה2006במרס 

ופרטיו האישיים כפי שהם (תמונת פניו של מחזיק הדרכון בו ש) chip(בדרכון מופיע שבב אלקטרוני 

יכלול השבב האלקטרוני ) 2011/12-מ(פי התכנון -בשלב מאוחר יותר על, כאמור ).מופיעים בדרכון עצמו

   .תעודת הזהות הביומטריתכמו , בעותאצשתי שבדרכון טביעת 

דרכון או כאשר יפנו להוציא  הקרובות רוב האנשים יקבלו את תעודות הזיהוי הביומטריות שלהם בשנים

). מי שבידו דרכון ישן אינו חייב להמירו בדרכון ביומטרי כל עוד לא פג תוקף דרכונו(לחדש דרכון קיים 

גם יוכלו לבחור שלא לקבל דרכון ביומטרי קשים לקבל מבאנשים ה, לפחות בשנים הקרובות, כאמור

נתוניהם הביומטריים יישמרו במאגר המידע של מרשם הזיהוי  אולם יודגש כי ,תעודת זהות ביומטרית

    87.הלאומי

 גרמניה .3.5

: להלן ()Bundesdatenschutzgesetz(על תיקוניו  1977 משנת  להגנה על נתוניםיהחוק הגרמני הפדרל

לשמור או לעבד מידע אישי של הפרט רק בהסכמתו , המדינה רשאית לאסוף ,י ככללקובע כ) החוק

, שמירה עליו ועיבודו, איסופוובכלל זה , שימוש במידע אישי. פי חוק-המפורשת או אם הדבר אושר על

מותר רק כאשר הדבר נחוץ לצורך מילוי תפקידיו של המוסד האוסף את המידע ולמען המטרות שלשמן 

                                                 
 . לתקנות הרישום הביומטרי12סעיף    83
  .לתקנות הרישום הביומטרי) 2(-ו) 1(13סעיף    84
): 2009 בינואר 5: תאריך כניסה (Home Office UK Border Agency-אתר ה   85

2967203/faqapplyforvisa/faqs/en/uk.gov.ukvisas.www://http .  
): 2009 בינואר 5: תאריך כניסה (IPS- על הדרכונים הביומטריים בבריטניה לקוח מאתר ההמידע   86

asp.biometric-about/passport/uk.gov.ips.www://http .  
87   The European Commission Joint Research Centre (JRC) and the Institute for Prospective Technological 

Studies (IPTS), Large-scale Biometrics Deployment in Europe: Identifying Challenges and Threats, 
Seville, October 2008, p. 58;  

   applying#asp.produced-what-scheme/identity/uk.gov.ips.www://http ,2009 בינואר 6: תאריך כניסה.  
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הזכות למסור או להימנע מלמסור מידע אישי היא שבבסיס החוק עומדת התפיסה . ענאסף המיד

   88.חוקהבמזכויות הפרט הבסיסיות המוגנות 

אזרחי גרמניה מחויבים להחזיק במסמך מזהה . 16מעל שגילו כל אזרח לתעודת זהות מונפקת בגרמניה 

המידע האישי שעל , החוקפי - על . לשאת מסמך זה אך אינם מחויבים,)תעודת זהות או דרכון (יפדרל

 והוא נמחק לאחר , בלבד לצורך הנפקת התעודה נאסףהתעודה איננו נשמר במאגר מידע מרכזי אחד אלא

גורמים ממשלתיים ופרטיים אינם מורשים להשתמש במספר תעודת הזהות . שהתעודה הונפקה

   89.מתן שירותיםצורך להרשמה ל

תעודות זהות אלקטרוניות הכוללות טביעה ביומטרית לך ואי 2010גרמניה מתכננת להנפיק משנת 

למנוע שימוש בתעודה הדבר נועד  .וטביעות אצבעות) באמצעות תמונה(בטכנולוגיה של זיהוי תווי פנים 

למדינות שימוש בתעודה גם במקום דרכון לצורך כניסה יאפשר ו –" גנבת זהות "–מי שאינו בעליה בידי 

. הכללת טביעת האצבעות בתעודה תהיה נתונה לבחירת האזרחים. הןמאו יציאה האיחוד האירופי 

 שתאפשר כניסה לשירותים , חתימה אלקטרונית גםהשבב האלקטרוני שבתעודה יכלול לפי בחירה

 ובהם , רק לגורמים מוסמכיםתותרהגישה לנתוני הטביעה הביומטרית . ממשלתיים ואחרים באינטרנט

כיום בהליכי נתון  החוק המסדיר את הנושא 90. מסוימים ומוגדריםולצרכים, ביקורת הגבולות והמשטרה

   91.הגרמנישל חקיקה בפרלמנט 

לאזרחיה דרכון אלקטרוני ובו שבב שמאוחסנות בו טביעות מנפיקה  גרמניה 2007מאז נובמבר 

מושם דגש מיוחד על הגנה . הטביעות מאוחסנות על השבב בלבד. ביומטריות של שתי אצבעות ותווי פנים

רק מדינות המחזיקות בסורקים בעלי אישור . מורשיםלא גורמים של ל המידע הביומטרי מפני קריאה ע

  92.מיוחד מגרמניה יכולות לקרוא את טביעות האצבעות המאוחסנות בשבב

  93הולנד .3.6

שבה מוצעת  שיזמה סגנית שר הפנים של הולנד הצעת חוק הועלתה לדיון בפרלמנט 2008 בנובמבר 13-ב

נתוניו הביומטריים של כל אדם בהולנד שמלאו לו חמש ובו ת מאגר מידע ביומטרי מרכזי תוכנית להקמ

  94. בפרלמנט רוב התומך ביוזמת החקיקה האמורהיש, פי דיווח באתרי חדשות הולנדים- על. שנים

                                                 
88 Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), translation provided by the 

Bundesbeuftragter fur den Datenschutz and the Berliner Datenschutzbeautftragter, in www.iuscomp.org.  
89  London School of Economics, The Department of Information Systems, The Identity Project: An 

assessment of the UK Identity Cards Bill and its implications, June 27th, 2005. 
90  eGovernment Factsheet – Germany – National Interface, July 18th, 2008 in http://epractice.eu, last entry: 

January 1st, 2009; The Federal Ministry of the Interior of the Federal Republic of Germany, 
http://www.bmi.bund.de, last visit: January 5th, 2009.  

91 Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes über Personalausweise und den 
elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, in: 
http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/to/196.html, last entry: January 4th, 2009. 

92 James Goldstein, Rina Angeletti, Manfred Holzbach, Daniel Konrad and Max Snijder, Large-scale 
Biometrics Deployment in Europe: Identifying Challenges and Threats (ed. Paweł Rotter), October 2008, 
European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. 

ece.2059482article/Features/international/nl.nrc.www://http / :המידע בפרק זה לקוח מאתרי החדשות  93
data_biometric_for_database_single_plan_Dutch ;/ news/nl.dutchnews.www://http
php.014016/print/archives ,כמו כן המידע מתבסס על תשובתו של . 2008 בדצמבר 8: תאריך כניסהFrank Hendrickx 

  . 2009 בינואר 8, מוועדת הפנים של הפרלמנט של הולנד על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת
 .שם   94
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 ומהשנה הבאה ,)face scan(כבר כוללים סריקת פנים ) chip(ים שיש בהם שבב ידרכונים הולנד

המידע יישמר  ,הצעת החוק החדשהאם תתקבל . אצבעותארבע טביעת גם ם יכללו דרכונים חדשי

  . הביומטרי האמור במאגר מידע מרכזי

לעקוב אחר מי ", בין השאר, יוזמת החקיקה להקמת מאגר מידע מרכזי של נתונים ביומטריים נועדה

פי הצעת - על,  לפיכך95."שאשמים בביצוע פשעים ולחקור פעילויות שמציבות איום לביטחונה של המדינה

  . בהם בוצעו פשעים חמוריםשנים האמור במקרים תולמשרד התובע הכללי תהיה גישה למאגר הנ, החוק

תקל את המצדדים בחוק המוצע טוענים כי הכנסת מידע מן הסוג האמור למאגר מידע מרכזי אחד 

המתנגדים ליוזמה . ות ביצוען של חקירות פליליאתקל ת וכן ,של קורבנות במקרה של אסוןהזיהוי 

פגמים רבים יש  ו,טוענים שספק אם היא עולה בקנה אחד עם האמנה האירופית להגנה על זכויות אדם

פרופסור לפסיכולוגיה קרימינלית וחוקר ראשי , )Van Koppen(לטענת פיטר ואן קופן . מדי במאגר המוצע

 The Dutch Institute for the Study of Crime and(במכון ההולנדי לחקר פשיעה ואכיפת חוק שבליידן 

Law Enforcement in Leiden( , מאגר המידע האמור יאפשר למשרד המשפטים לערוך חיפושים במערכת

הטכניקה לזיהוי , לדבריו, כמו כן. טביעות אצבעות של אנשים רבים שאינם חשודים כללששמורות בה 

ו טביעות האצבעות שבמאגר כך יגדל הסיכוי  וככל שירב,טביעות אצבעות אינה אמינה במאה אחוזים

עבריינים של זיהוי לעוד הוא מציין כי יעילותו של מאגר המידע בכל הנוגע לאיתור ו. לעשות טעויות

ששוהים בהולנד שלא טביעות אצבעות של אנשים , למשל,  בין השאר מפני שהוא לא יכלול,מוטלת בספק

, 2007-מ) Data Protection Authority(רשות להגנת המידע דוח של הב גם חלק מהטענות האלה עלו. כחוק

 שיהווה מטרה ,בדרכונים במאגר מידע מרכזי אחדשכל המידע שמירת שמזהיר מפני הסכנה הגלומה ב

   96.אטרקטיבית להאקרים ולעבריינים

 קונג-גהונ .3.7

מנפיקה שלה  הממ2003מאז . 1949 לשאת תעודות זהות מאז  מחויבים11 ם מעלגילשקונג -תושבי הונג

מספר התעודה , תאריך לידה, שם(הכוללות מידע בסיסי ) smart ID card (תעודות זהות חכמותלתושבים 

טביעה ביומטרית של ו) קונג-הזכאות של המחזיק בתעודה להתגורר בהונגעל ותאריך הנפקתה ומידע 

התעודה על כך נוסף . ימאוחסן בשבב אלקטרונרטיס והמידע מופיע על גבי הכ. שתי אצבעות ותווי פנים

    97.בכוונת הממשלה להוסיף שימושים בעתיד. כרטיס ספרייהכמסחר אלקטרוני ומשמשת ל

 1960- לפקודת רישום האנשים מ2003הנפקת תעודות הזהות החכמות נעשתה באמצעות תיקון משנת 

)Registration of Persons Ordinance (המקבל תעודת תקנות אלו מחייבות את. תקנות בנושאהתקנת ו 

ומסמכים המאשרים את  –מקצוע , מצב משפחתי, כתובת,  מין– זהות למסור בעת הרישום מידע מקיף

 גישה למרשם .הנפקת התעודהצורך מידע זה יכול להישמר במאגר מידע ל.  וכן טביעה ביומטרית,זהותו

. שמוגדרים בחוקניתנת לגורמים ממשלתיים בלבד לצורך אימות זהותו של אדם או לצרכים אחרים 

                                                 
  .שם   95
  .שם   96

97 London School of Economics, The Department of Information Systems, The Identity Project: An 
Assessment of the UK Identity Cards Bill and its Implications, June 27th, 2005. 
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 אלא באישור מפורש ,התמונה השמורה במאגרשל הפקודה אוסרת חשיפה של טביעת האצבע או 

       Chief Secretary of Administration.(98(וספציפי של המזכיר הראשי הממונה על האדמיניסטרציה 

 Personal Data – Privacy( 1996משנת ) פרטיות(פקודת המידע האישי בתעודת הזהות מוגן גם בהמידע ש

Ordinance(,בע והחוק ק. לעיבודו ולשמירתו, נה על מידע מזהה של פרטים ומציבה תנאים לאיסופוי המג

לפי קוד מקצועי , עם זאת. ככזה ואין לפרסמונהוג בו כי מספר תעודת הזהות הוא מידע פרטי שיש ל

מונה על הפרטיות במידע אישי לשימוש במספר תעודת הזהות ונתונים מזהים אחרים שפרסם משרד המ

)Office of Privacy Commissioner for Personal Data ( אפשר לאסוף ולשמור מספרי, חוק זהשהוקם לפי 

לצורך מתן שירותים פרטיים ידי גורמים ב והן )ללא הגבלה(ידי גורמים ממשלתיים בתעודת זהות הן 

   99.שא בין גופים פרטיים לצורך מטרה משותפתשיתוף מידע בנומאפשר  הקוד ,כןכמו . ומניעת הפסדים

המידע השמור , שהתעודותחשש בעיקר בשל ה, זהות החכמותהתעודות נמתחה ביקורת בעקבות הנפקת 

ת המטרות של הגדר, ואכן. בהן והטכנולוגיה שבה הן נוצרו ישמשו למטרות אחרות מאלה שלשמן נועדו

 ללא ההחוק עברהחלת ,  עם זאת100.שימוש בה בעתידגבלות חוקיות ברורות על הואין העמומה התעודה 

. 2007 והסתיימה במאי 2003חלוקת תעודת הזהות החכמות החלה ביוני .  וללא התנגדותדיון ציבורי רחב

   101.תעודות הזהות הישנות פג תוקפן של 2008בנובמבר 

  צרפת .3.8

יאת תעודת זהות היתה נש. 1940תעודות זהות לאומיות הונפקו בצרפת לראשונה תחת משטר וישי בשנת 

נשמרה והיא , בעת הנפקת התעודה נלקחה מן המחזיק בה טביעת אצבע. 16חובה לכלל האזרחים מגיל 

תעודות . כן צוינה בתעודה הדת של מחזיק התעודהכמו . לצד מידע אישי נוסף במרשם אזרחים מרכזי

  . שינויים רביםב ,משטרהתחלפות הגם לאחר בשימוש הזהות נותרו 

לאישור זהותו המיועד  היא המסמך הרשמי היחיד – La carte nationale d'identité –תעודת הזהות כיום 

אך החוק אינו מחייב , י זכאי לקבל תעודת זהות צרפת כל אזרח.וזה תפקידה היחיד, של המחזיק בו

) מה מגורים וחתיכתובת, תאריך לידה, מין, שם(פרטי מידע אישיים ,  תמונהבתעודה. לעשות זאת

המידע שעל התעודה נשמר במאגר ). תוקף ומועד ההנפקה, ההנפקהמקום , מספר (ופרטים על התעודה

המאגר מנוהל בנפרד מכל מאגר . במאגר זה שמורים גם פרטים על ההיסטוריה של התעודה ;מידע מרכזי

למידע גישה מלאה .  בתוך המאגרפרטי אדם אחראין לקשר בין פרטי אדם אחד ל. מידע ממשלתי אחר

 לספק מידע לגורם חיצוני רק לצורך רשאית והיא ,יתנת רק למערכת המנפיקה את התעודהשבמאגר נ

תאריך , מין,  שם– לקבל גישה למידע מוגבל רשאית המשטרה. תעודה מסוימת נגנבה או אבדהשאישור 

דדים שם  שבה מקו"ברקוד"תעודה שורת ב. חקירה הקשורה לביצוע עבירה לשם –לידה ומספר התעודה 

החוק אוסר . ידי סורק אופטי-  ניתנת לקריאה עלוהיא, מין ומספר הזהות, תאריך לידה, בעל התעודה

 לא שימשה  ובפועל פונקציה זו,מערכת המנפיקה את התעודהבהמידע הנקרא באופן זה אלא של  השמיר

                                                 
98 Hong Kong, "Registration of Persons Ordinance and Registration of Persons Regulations", in 

http://www.hklii.hk/, last visit: January 13th, 2009.  
99 Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, Code of Practice on the Identity Card Number and 

Other Personal Identifiers, December 1997, in http://www.pcpd.org.hk, last entry: January 13th, 2009.  
100  Graham Greenleaf, Director Cyberspace Law & Policy Centre, "Hong Kong ID card – An Overview", 

Faculty of Law, University of New South Wales, Australia, January 26th, 2006.  
101 Hong Kong Government, Smart ID Card Home Page, http://www.smartid.gov.hk/en/index.html, last entry: 

January 13th, 2008.  
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 במרשם תידיגיטל-ה הלאתנשמרת בצורוהיא , בעת הרישום נלקחת מן הנרשם טביעת אצבע. עד כה

  102.בתנאים מסוימים , רק לשופט יש גישה למידע זה.מרכזי

 Identification Nationale – תעודת זהות אלקטרונית להנפיק נדונה בצרפת יוזמת משרד הפנים 2005מאז 

Électronique Sécurisée (INES) .כלול שבב ממוחשב שבו תהתעודה כנית שהציג משרד הפנים ולפי הת

טביעה ביומטרית של תווי הפנים וטביעות שתי אצבעות וחתימה , י על בעל התעודהיאוחסן מידע איש

המידע האישי . עסקים אלקטרונייםל לאפשר גישה בטוחה לשירותי ממשל ונועדהאלקטרונית ש

החוק  .שמר בנפרד ובאופן אנונימייהטביעה הביומטרית ת. שבתעודה יישמר גם במאגר מידע מרכזי

  103.והיא תונפק תמורת תשלום ,להחזיק תעודהיחייב 

 La Commission(הוועדה הלאומית למידע ולחירות . ביקורת ציבורית קשהנמתחה כנית והתעל 

Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)(104דוח שפרסמה ב. ית סירבה לאשר את התוכנ

יהיה חשש שבשל בעיקר , י לשמירת מידע אישי וביומטרי במאגר מידע מרכזותהתנגדהובעה הוועדה 

כנית וביקר את התנוסף על כך  105.לקחהנשלא למטרה שלשמה בטביעה הביומטרית השתמש לאפשר 

 גוף משותף המאגד נציגים מן –) Le Forum des droits sur l’internet(אינטרנט בהפורום לזכויות 

 ודרש בין השאר ,בנושא זה בעקבות דיון ציבורי שניהל – הסקטור הממשלתי והפרטי והחברה האזרחית

   106.טחון המידע שבכרטיסיבללהקדיש תשומת לב רבה יותר להגנה על הפרטיות ו

טביעות שבו כניתה וקבעה כי הגישה למאגר המידע וצרפת את תת  שינתה ממשלועל רקע התנגדות ז

ה הדרישכן בוטלה כמו . רק במסגרת הליכים משפטייםר אפשתתביומטריות תהיה מוגבלת ביותר ו

 L'Agence nationale des – הוקמה סוכנות לאומית מיוחדת 107. כל אזרח לשאת את תעודת הזהותלחייב

titres sécurisés –תעודת זהות ודרכון ביומטריובהן ,  שתפקידה להנפיק תעודות אלקטרוניות בטוחות .

 ,2009חתימה אלקטרונית תחל בשנת שבה  הנפקת תעודת זהות אלקטרונית ,לפי הכרזת הממשלה

  108.כל אזרחי צרפתוהמטרה היא להנפיק תעודות כאלה ל

                                                 
102 London School of Economics, The Department of Information Systems, The Identity Project: An 

Assessment of the UK Identity Cards Bill and its Implications, June 27th, 2005; "La Carte nationale 
d'identite aujourd'hui", La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) website: 
http://www.cnil.fr,  last entry: January 6th, 2009.  

103 Repulique Française, Ministere de L'interiur de la Securite Interieure et des Libertes Local, Le Programme 
INES (identité national électronique sécurisée), 01.03.05; James Goldstein, Rina Angeletti, Manfred 
Holzbach, Daniel Konrad and Max Snijder, Large-scale Biometrics Deployment in Europe: Identifying 
Challenges and Threats (ed. Paweł Rotter), October 2008, European Commission Joint Research Centre 
Institute for Prospective Technological Studies. 

 Loi n° 78-17 du 6 Janvier(מאגרי מידע וחירויות הפרט ,  שעניינו עיבוד מידע1978-ועדה ממשלתית שהוקמה בחוק מ 104
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés( ,לרבות , דע אישילאשר עיבוד מי, בין השאר, ומוסמכת

  .פים ציבוריים ופרטייםידי גו-על, מידע ביומטרי
105 CNIL, "Position de la CNIL sur la Carte Nationale d'identite et la biometrie", May 31st, 2005, in: 

http://www.cnil.fr,  last entry: January 6th, 2009  
106 Le Forum des droits sur l'internet, Rapport: Projet de carte nationale d’identité électronique, June 16th, 

2005, in website: http://www.foruminternet.org, last visit: January 6th, 2009. 
107 Egovernment in France: Factsheet, June 2008, in http//:www.epractice.eu, last entry: January 5ht, 2009.  
108  Repulique Française, Premier Ministre, SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA PROSPECTIVE, DE 

L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE, Eric Besson, France Numérique 2012: Plan de développement de l'éonomie numérique, 
October 2008, in website: http://francenumerique2012.fr, last entry: January 6th, 2008.  
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ל מבקשי ע מאגר מידע –) Visabio ("ויָזביו"שימוש בטכנולוגיה ביומטרית היא הכרוכה ביוזמה נוספת 

 ית של מבקשוביומטריושמורות בו טביעות  2007,109פי חוק משנת -המאגר הוקם על. אשרות לצרפת

מאבק בהגירה לא חוקית  יא העיקרית של המאגר הההמטר. כף הידתווי פנים ועשר אצבעות  –ה אשר

מרשות ההגנה וממשרד , הפניםממשרד , החוץממשרד , ומעורבים בו גורמים ממשרד ההגירה, ובטרור

הרישום . וליות צרפת במדינות המוצאהטביעה הביומטרית נמסרת בעת בקשת האשרה בקונס. המכס

 לראות את הנתונים ולדרוש את תיקונם אם יש ש האשרה זכאימבק. א תנאי לקבלת אשרההביומטרי הו

פרטי הנסיעה ,  מידע אישי של המבקשלצד  חמש שניםנתוני הטביעה נשמרים במאגר.  צורךזהב

בעת המעבר בביקורת הגבולות מוצגים פרטיו של המבקש ומאומתת זהותו מול הטביעה . והאשרה

.  ויחובר אליו עם הפעלתו,VISאירופי -ידע הכללפיילוט למאגר המהוא המאגר . הביומטרית שמסר

    110.וועדה הלאומית למידע ולחירותב ,בהסתייגויות מסוימות, הקמת המאגר אושרה

הממשלה מתכננת להוסיף . דרכון אלקטרוני הכולל כיום טביעה ביומטרית של תווי פניםיש צרפת ב

עמוד בסטנדרטים שקבע האיחוד לכדי ,  טביעה ביומטרית של שתי אצבעות2009למידע זה ביוני 

בכוונת הממשלה לשמור את הטביעה ). 3.1ראו סעיף (האירופי לדרכונים של מדינות האיחוד 

 מאגר רלהיווצעתיד כך .  בהפוהנוסף שנאסהמידע לצד המידע האישי ו, הביומטרית במערכת המידע

  111.הלך זההוועדה הלאומית למידע ולחירות ביקרה מ. מידע ביומטרי של אזרחי צרפת

  

  

  

  

  

  

                                                 
109 Décret n°2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de 
l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie 
réglementaire de ce code. In website: http://www.legifrance.gouv.fr, last entry: January 7th, 2009.  

110 Repulique Française, minisere de l'immigration, "VISABIO: French Biometric Visa System", in: 
http://www.3dface.org/files/slides/080221/8-alaterre-ministere_de_l'immigration.pdf, last entry: January 
6th, 2008. French Service Publice, "Etrangers en France: Visas d'entrée en France", in: http://www.service-
public.fr/, last entry: January 7th, 2009. http://www.cnil.fr. 

111  http://www.cnil.fr, last entry: January 7th, 2008. 
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, 
התשס"ט-2008

פרק א': מטרה

מטרותיו של חוק זה הן: 1 מטרה

)1( קביעת הסדרים אשר יאפשרו זיהוי ואימות זהות של תושבי ישראל באמצעות 
הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים בתעודת זהות ובמסמך נסיעה, 
באופן שימנע זיוף ושימוש בזהות אחרת, וכן קביעת השימושים המותרים באמצעים 

ובנתונים כאמור;

הבעיות  עם  להתמודד  בא  המוצע  החוק   סעיף 1 
החמורות שמולן ניצבת מדינת ישראל בשנים   
האחרונות בתחום מסמכי הזיהוי המנופקים בידי משרד 
הפנים, ובין השאר: זיוף תעודות זהות, דרכון ותעודת מעבר 
אדם,  לאותו  כפול  תיעוד  ניפוק  זיהוי(,  מסמכי   - )להלן 
ו"גניבת זהות" של אדם בידי אדם אחר תוך שימוש בתיעוד 
הרשום על שם האדם שממנו נגנבה הזהות  תופעות אלה 
הגירה  לצורך  הזיהוי  במסמכי  לרעה  שימוש  מאפשרות 
בלתי חוקית, ביצוע עבירות פליליות וכלכליות ופעילות 

הפוגעת בביטחון המדינה  

מסמכי הזיהוי המנופקים כיום קלים לזיוף בידי גורמים 
המדינה  בעובדי  להסתייע  לעתים  המנסים  עברייניים, 
לצורך כך  בשנים 2005 עד 2007 דווח למשרד הפנים על 
אבדן, גניבה והשחתה של כ–150,000 תעודות זהות בשנה, 
שבשלהם הוגשו בקשות להנפקת תעודות זהות חדשות  
במקרים רבים מדובר באבדן, בגניבה או בהשחתה שאירעו 
כמה פעמים לאותו תושב במהלך השנים האמורות  מנתוני 
משטרת ישראל עולה כי כ–52 אחוזים מבין מחליפי תעודות 
זהות בשנים 1995 עד 2006 הם בעלי עבר פלילי, מהם 10 

אחוזים בעלי עבר פלילי של זיוף מסמכים והפצתם  

מטרת החוק המוצע לקבוע הסדרים אשר יאפשרו 
שימוש  תוך  ישראל  תושבי  של  וזיהוי  זהות  אימות 
באמצעים ביומטריים ובנתונים ביומטריים שיופקו מהם, 
שייכללו במסמכי הזיהוי ובמאגר ביומטרי מרכזי, באופן 
שיקשה מאוד על זיוף התיעוד, ניפוק תיעוד כפול לאותו 
אדם ושימוש בזהות גנובה  האמצעים הביומטריים שאותם 
מוצע לכלול כאמור הם מאפיינים אנושיים פיזיולוגיים 
)בחוק  ממוחשבת  למדידה  הניתנים  אדם,  של  ייחודיים 
המוצע - תווי הפנים של אדם וטביעות שתי אצבעותיו 
ממוחשבת(   תמונה  של  בצורה  מוצגים  שיהיו  המורות, 
הם  כאמור  לכלול  מוצע  שאותם  הביומטריים  הנתונים 
אלה המופקים מהאמצעים הביומטריים ואשר באמצעותם 
יתאפשר זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן ממוחשב 

או ממוחשב בחלקו 

ולגלות  לאתר  מאפשרת  הביומטרית  הטכנולוגיה 
,)1:10,000(  0 01% של  גבוהה  מהימנות  ברמת   "מתחזים" 

ובו–זמנית הפגיעה הפוטנציאלית באזרחים או בתושבים 

תמימים, שעלולים "להידחות" בטעות כתוצאה מהשוואה 
תלוי   -  6% ועד  אחוז  )מחצי  יחסית  נמוכה  ביומטרית, 

בנסיבות( 

היתרון בשימוש במאפיינים ביומטריים לצורך אימות 
או זיהוי בני אדם, מקורו בכך שמידע ביומטרי הוא מידע 
ממנו,  חלק  המהווה  תמידי,  באופן  עמו  "נושא"  שאדם 
ואינו משתנה באופן קיצוני לאורך זמן; זאת, לעומת מידע 
מזהה אחר )כמו תעודת זהות במתכונתה כיום והפרטים 
המופיעים בה( העלול להיות חשוף לשינויים ולתיקונים 

במרמה, עם יכולת מוגבלת לגילוי הזיוף  

ואולם, בתכונה זו של הביומטריה טמונים גם סיכונים 
הכרוכים בהגנת פרטיותו של אדם, בין השאר בשל חוסר 
היכולת "לבטל" מידע ביומטרי לאחר שהופץ באופן בלתי 
הפיך  לפיכך קובע החוק המוצע הסדרים שמטרתם לשמור 
על פרטיות התושבים שמהם ניטלו אמצעי זיהוי ביומטריים 

לפי הוראותיו  

החוק המוצע מסדיר את הסמכות לנטילת אמצעים 
ביומטריים מתושבים לצורך הנפקת מסמכי זיהוי, הפקת 
נתונים ביומטריים מאמצעים אלה, הכללתם במסמכי זיהוי 
לצורך  שתוקם  רשות  ידי  על  שינוהל  ביומטרי  ובמאגר 
כך במשרד הפנים, והדרכים לבירור ולאימות זהותו של 
הזיהוי  מסמכי  מול  ביומטרית  השוואה  של  בדרך  אדם 

הביומטריים או מול המאגר הביומטרי 

כמו כן מסדיר החוק המוצע את אופן הטיפול במידע 
הביומטרי  המאגר  אל  העברתו  לפיו,  שניטל  ביומטרי 
וממנו, והשימוש בו, לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות 
הביטחון, לצורך מימוש יעדיהם ותפקידיהם ובין השאר 
פיגועים,  סיכול  פשעים,  חקירת  תושבים,  זיהוי  לצורך 
וחללים,  נפגעים  וזיהוי  אדם,  בחיי  פגיעה  מפני  הגנה 
והכל בהתאם להוראות המגבילות המוצעות בחוק  לאור 
מסדיר  לעיל,  כאמור  רגיש,  במידע  מדובר  כי  העובדה 
הגישה  נושא  את  ומחמיר  מפורט  באופן  המוצע  החוק 
למידע ואופן העברתו, תוך מתן מענה לנושאים של הגנת 

הפרטיות ואבטחת המידע  

לחוק  עקיף  תיקון  המוצע  החוק  קובע  כך  על  נוסף 
מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 )להלן - חוק המרשם(, 
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לצורך  שניטלו  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  שיכלול  ביומטרי  מידע  מאגר  )2( הקמת 
שילובם במסמכי זיהוי כאמור בפסקה )1(, וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, 
וקביעת השימושים המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות 

הביטחון; 

)�( קביעת הסדרים הנדרשים לשם הגנת הפרטיות של תושבים שניטלו מהם אמצעי 
זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, ובכלל זה לעניין דרכי הגישה למאגר ואבטחת המידע בו  

פרק ב': הגדרות

בחוק זה -2 הגדרות

"אמצעי זיהוי ביומטריים", "אמצעים ביומטריים" - תמונת תווי הפנים ותמונות שתי 
טביעות האצבעות המורות של אדם, שניתן להפיק מהן נתוני זיהוי ביומטריים;

"ביומטרי" - מאפיין אנושי פיזיולוגי, ייחודי, הניתן למדידה ממוחשבת;

"הנחיות הרשות" - הנחיות פנימיות שקבע ראש הרשות לפי סעיף �4)ג(;

"ועדת השרים ליישומים ביומטריים" - ועדת השרים ליישומים ביומטריים שמונתה 
לפי סעיף �1;

"ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים" - ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים כמשמעותה 
בסעיף �2;

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 1;

"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 2;

"חוק שירות הביטחון הכללי" - חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 �; 

בנוגע להנפקת תעודת זהות שתתבסס על טכנולוגיה של 
"כרטיס חכם": תעודת הזהות תכיל שבב שבו ייכללו, נוסף 
על המידע הביומטרי המתואר לעיל, גם תעודות דיגיטליות 
לאימות ולחתימה אלקטרונית וחומר מחשב נוסף  הוספת 
מידע זה לתעודת הזהות והיכולות הטכנולוגיות שיהיו 
קיימות בשבב, יאפשרו לתושבי ישראל לבצע פעולות מול 
גורמי ממשלה באמצעים אלקטרוניים, ובכלל זה לחתום 
ידנית  חתימה  במקום  וטפסים,  מסמכים  על  אלקטרונית 

הנדרשת כיום, וזאת כחלק מתפיסת "ממשל זמין"  

להגדרות "אמצעי זיהוי ביומטריים", "ביומטרי"  סעיף 2 
היא  ביומטריה   - ביומטריים"  זיהוי  ו"נתוני   
אדם,  בני  של  אוטומטי  בזיהוי  העוסק  המדעי,  התחום 
המבוסס על אבחנה של מאפיינים התנהגותיים וביולוגיים 

)אנטומיים ופיזיולוגיים( 

המונח  את  להגדיר  מוצע  המוצע,  החוק  לעניין 
"ביומטרי" באופן מצמצם, כמאפיין אנושי פיזיולוגי ייחודי 
של אדם, הניתן למדידה ממוחשבת  כאמור בדברי ההסבר 
1 היתרון בשימוש במאפיינים ביומטריים לצורך  לסעיף 
אימות או זיהוי בני אדם, מקורו בכך שמידע ביומטרי הוא 
מידע שאדם "נושא" עמו באופן תמידי, המהווה חלק ממנו, 

ואינו משתנה באופן קיצוני לאורך זמן  

זיהוי  "אמצעי  למונח  המוצעת  ההגדרה  פי  על 
המאפיינים  ביומטריים",  "אמצעים  או  ביומטריים" 
הפיזיולוגיים הרלוונטיים לחוק המוצע הם תווי הפנים 
של אדם וטביעות שתי אצבעותיו המורות, שיהיו מוצגים 
בצורה של תמונה ממוחשבת  על פי המוצע בהצעת החוק, 
בשלב "ההרכשה", דהיינו כאשר תושב מתייצב מול עובד 
שלב   - )להלן  זיהוי  מסמך  הנפקת  לצורך  הפנים  משרד 
ההרכשה(, יצולמו תווי פניו וייסרקו טביעות אצבעותיו 
באמצעות מכשור מתאים  התמונות המתקבלות מתהליך 
  )Biometric Samples( זה נקראות "דגימות" ביומטריות 
דגימות אלו יועברו לרשות שתוקם לצורך ניהול המאגר 
הביומטרי )להלן - הרשות(, לצורך אחסון במאגר הביומטרי 
)להלן - המאגר(  מהדגימות שבמאגר כאמור, יופקו תמונות 
נוספות, לצרכים האלה: קובץ של תמונה להכללה על גבי 
לשם  הנדרשים  ובאיכות  בגודל  זיהוי  שבמסמכי  השבב 
אימות זהות בעת ההשוואה הביומטרית מול מסמך הזיהוי; 
תמונה להדפסה על מסמכי זיהוי ועל רישיונות כלי ירייה 
בהתאם למאפייני ההדפסה הנדרשים, ותמונה להצגה על 
צג מחשב של עובדי משרד הפנים לצורך הצגה חזותית 
)ראו דברי הסבר לסעיפים 12 עד 14 המוצעים(  ההבדלים 
בין תמונות אלה הם במאפיינים הטכניים שלהן, ובין השאר 
של  הממוחשב  הקובץ  של  המידע  ובדחיסת  ברזולוציה 

ס"ח התשמ"א, עמ' 128   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   2

ס"ח התשס"ב, עמ' 179   �

לצורך  שניטלו  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  שיכלול  ביומטרי  מידע  מאגר  )2( הקמת 
שילובם במסמכי זיהוי כאמור בפסקה )1(, וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, 
וקביעת השימושים המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות 

הביטחון; 

)�( קביעת הסדרים הנדרשים לשם הגנת הפרטיות של תושבים שניטלו מהם אמצעי 
זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, ובכלל זה לעניין דרכי הגישה למאגר ואבטחת המידע בו  

פרק ב': הגדרות

הגדרותבחוק זה -2 

"אמצעי זיהוי ביומטריים", "אמצעים ביומטריים" - תמונת תווי הפנים ותמונות שתי 
טביעות האצבעות המורות של אדם, שניתן להפיק מהן נתוני זיהוי ביומטריים;

"ביומטרי" - מאפיין אנושי פיזיולוגי, ייחודי, הניתן למדידה ממוחשבת;

"הנחיות הרשות" - הנחיות פנימיות שקבע ראש הרשות לפי סעיף �4)ג(;

"ועדת השרים ליישומים ביומטריים" - ועדת השרים ליישומים ביומטריים שמונתה 
לפי סעיף �1;

"ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים" - ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים כמשמעותה 
בסעיף �2;

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 1;

"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 2;

"חוק שירות הביטחון הכללי" - חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 �; 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הממשלה - 408, כ"ח בתשרי התשס"ט, 2008 10 27



4

"יישומים ביומטריים" - נטילת אמצעים ביומטריים, הפקת נתונים ביומטריים ושימושים 
באמצעים ובנתונים ביומטריים, הכל לפי הוראות חוק זה;

"כללים" - הוראות שקבע ראש הממשלה לפי סעיף �4)ב(;

"המאגר הביומטרי", "המאגר" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 8;

 "הממונה על יישומים ביומטריים" - הממונה על יישומים ביומטריים שמונה לפי
סעיף �0;

"הממונה על הפרטיות" - הממונה על הפרטיות במאגר הביומטרי שמונה לפי סעיף 28;

"מסמך זיהוי" - תעודת זהות או מסמך נסיעה;

"מסמך נסיעה" - כהגדרתו בסעיף 6ג)א( לחוק הדרכונים, התשי"ב-1952 4;

"מרשם האוכלוסין" - כמשמעותו לפי חוק המרשם;

"נוהלי הרשות" - נהלים פנימיים שקבע ראש הרשות לפי סעיף �4)ד(;

"נתוני זיהוי ביומטריים", "נתונים ביומטריים" - נתונים ביומטריים שהופקו מאמצעי 
זיהוי ביומטריים, שניתן לעשות בהם שימוש לצורך זיהוי או אימות זהותו של 

אדם באופן ממוחשב או ממוחשב בחלקו;

"רשויות הביטחון" - שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

"הרשות" - הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהוקמה לפי סעיף 9;

"השר" - שר הפנים;

"תוצאת זיהוי" - תוצאת תהליך ההשוואה בין אמצעים ביומטריים שניטלו מאדם או 
נתונים ביומטריים שהופקו מהם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים הכלולים 

במאגר הביומטרי;

התמונה בהתאם לצורך  לדוגמה, קובץ של תמונה אופיינית 
 ;100 KB של דגימה ביומטרית יכול להיות בגודל של מעל
יכול  זיהוי  במסמך  שתיכלל  אופיינית  תמונה  של  קובץ 
�2; וקובץ של תמונה   KB 18 עד   KB להיות בגודל של 
בגודל  להיות  יכול  מחשב  צג  גבי  על  להצגה  אופיינית 
של KB � עד KB 5  כל התמונות הללו כלולות בהגדרה 

"אמצעי זיהוי ביומטריים" 

זיהוי  "נתוני  המונח  את  להגדיר  מוצע  כן  כמו 
נתונים  כאותם  ביומטריים"  "נתונים  או  ביומטריים" 
ואשר  ביומטריים  זיהוי  מאמצעי  המופקים  ביומטריים 
באמצעותם נעשה זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן 
שבאמצעותם   - דהיינו  בחלקו,  ממוחשב  או  ממוחשב 

 )Biometric Match( נעשית ההשוואה הביומטרית

 הנתונים הביומטריים מתקבלים מתוך התמונות של 
תווי הפנים ושל טביעות האצבע, על ידי הפעלת אלגוריתם 
שונים  "מאפיינים"  מהן  ומפיק  מאתר  אשר  ממוחשב 
)features(  לדוגמה: מתוך תמונת תווי הפנים יופקו נתונים 
ממוחשבים על העיניים, האף, הפה, לרבות "קואורדינטות" 
של מאפיינים אלה ביחס לתמונה  מתוך תמונת טביעת 
האצבע ייגזרו נתונים ממוחשבים שיתארו את הנקודות 
הוא  הללו  המאפיינים  אוסף  בה   המופיעים  והקווים 
התבנית הביומטרית )template( של האדם שממנו נלקחו 

הביומטריים  הנתונים  כי  יצוין  הביומטריים   האמצעים 
התבניות  לאחסון  הנדרשים  טכניים  נתונים  גם  כוללים 
ולהעברתם,  לעיבודם  מידע,  ברשומות  הביומטריות 
הקיימים  בין–לאומיים  ותקנים  ישראליים  תקנים  פי  על 
 בתחום זה, כגון על פי התקן הישראלי שאימץ את תקן

 Biometric Data Interchange Formats, ISO/IEC 19794 
ובפרט חלקים 2, �, 4 ו–8 לגבי טביעות אצבע וחלק 5 בעבור 

תווי פנים 

להגדיר  מוצע   - ביומטריים"  "יישומים  להגדרה 
כל  את  שיכלול  כך  ביומטריים",  "יישומים  המונח  את 
הטיפול באמצעים הביומטריים ובנתונים הביומטריים לפי 
החוק המוצע, ובכלל זה נטילתם, ההשוואה הביומטרית 
הנעשית באמצעותם ותוצאת הזיהוי המתקבלת ממנה, 
וכל השימושים הנוספים בהם  במונח זה נעשה שימוש כדי 
להגדיר את תפקידם של "הממונה על יישומים ביומטריים" 
ושל "ועדת השרים ליישומים ביומטריים" ו"ועדת הכנסת 
ליישומים ביומטריים", כהגדרתם המוצעת )ראו גם דברי 

הסבר לסעיפים �0 עד �2 המוצעים( 

להגדרה "תוצאת זיהוי" - מוצע להגדיר את המונח 
"תוצאת זיהוי" כתוצאה המתקבלת מהשוואה המתבצעת, 
ככלל, בין נתונים ביומטריים )תבניות ביומטריות(, ובמקרים 

חריגים, בין אמצעים ביומטריים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 260   4

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הממשלה - 408, כ"ח בתשרי התשס"ט, 2008 10 27



5

"תושב" - מי שרשום במרשם האוכלוסין; 

"תעודת זהות" - כמשמעותה בחוק המרשם 

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

נטילת אמצעים 
ביומטריים לצורך 

הנפקת מסמך זיהוי

)א( עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, מוסמך ליטול מתושב אמצעי זיהוי � 
ביומטריים, לצורך הנפקת מסמך זיהוי לאותו תושב, שיכלול אמצעים כאמור או נתוני 
זיהוי ביומטריים שיופקו מהם, ובלבד שעובד משרד הפנים וידא ואימת קודם לכן את 

זהותו של אותו תושב 

)ב( אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף קטן )א( יועברו לרשות לצורך 
במאגר  הביומטריים  והנתונים  האמצעים  והכללת  ביומטריים  זיהוי  נתוני  הפקת 
הביומטרי כאמור בסעיף 8)א(, וכן לצורך קבלת תוצאת זיהוי וקבלת אמצעים ונתונים 

ביומטריים לשם שילובם במסמך הזיהוי, לפי סעיף 12  

 במקרה של בקשה לאימות זהות, ההשוואה תהיה של 
תבנית אחת שניטלה מאדם, למול אותה תבנית שניטלה 
ממנו בשלב ההרכשה )בהנחה שידועה זהות התושב שלו 
שייכת התבנית(  במקרה זה "תוצאת הזיהוי" יכולה להיות 
באותו  שמדובר  העלתה  ההשוואה   - )כלומר  "חיובית" 
שאין  העלתה  ההשוואה   - )כלומר  "שלילית"  או  אדם( 

המדובר באותו אדם(  

במקרה של בקשה לזיהוי, ההשוואה תהיה של תבנית 
אחת שניטלה מאדם, למול כל התבניות הקיימות במאגר 
ככלל,  תהיה,  הזיהוי"  "תוצאת  זה  במקרה  הביומטרי  
"רשימת מועמדים" )כלומר - רשימה של מספרי זהות של 
אנשים אשר התבניות שלהם השיגו את תוצאת הזיהוי 
הגבוהה ביותר למול התבנית הנבדקת(  לעניין זה יצוין כי 
הרשימה יכולה להיות גם "רשימה ריקה", זאת במקרה שבו 
לא זוהה אף תושב שנמצא במאגר מול התבנית הנבדקת  

תוצאת הזיהוי מבוססת על השוואה ממוחשבת, אך 
לעתים תיווסף אליה התייחסות, הערה או סיכום של גורם 
אנושי, ואז היא תיחשב "ממוחשבת בחלקה" )ראו לעניין 

זה את הסיפה להגדרה "נתונים ביומטריים"(  

משילוב  תתקבל  זיהוי  תוצאת  לעתים,  כן,  כמו 
הבדיקה של שני אמצעים ביומטריים והנתונים המופקים 
בהשוואה  המתקבלת  הדיוק  רמת  העלאת  לצורך  מהם, 
המשולבת לעומת השוואת כל אחד מהם בנפרד  לדוגמה 
- בשלב ראשון תתבצע השוואה ביומטרית של טביעות 
אצבע, תתקבל "רשימת מועמדים" ראשונה ומצומצמת, 
ולאחר מכן תתבצע השוואה ביומטרית של תווי פנים, רק 

בקרב רשימת המועמדים המצומצמת 

מוצע לאפשר לשר הפנים להסמיך את עובדי   סעיף 3 
הרשות לאוכלוסין, הגירה ומעברי גבול שבמשרד   
הפנים, העוסקים בהנפקת מסמכי זיהוי לתושבים לפי הוראות 
התשי"ב-  הדרכונים,  חוק  הוראות  לפי  או  המרשם  חוק 
1952 )להלן - חוק הדרכונים(, ליטול אמצעים ביומטריים 
מתושב בשלב ההרכשה ולהעבירם למאגר הביומטרי, זאת 
לשם הנפקת מסמכי זיהוי אמינים אשר יהיה קשה לזייפם, 

כמוסבר בהרחבה בדברי ההסבר לסעיף 1  

תהליך הנפקת מסמך הזיהוי יחל בהתייצבותו של 
כאמור,  לכך  שהוסמך  הפנים  משרד  עובד  לפני  התושב 
את  מהתושב  ייטול  העובד  כך   לצורך  שיוגדר  במקום 
האמצעים הביומטריים, ובלבד שקודם לכן בדק ואימת את 
"הזהות" שאליה ישויכו האמצעים הביומטריים ושבעבורה 
יונפק מסמך הזיהוי  שלב זה הוא שלב חשוב ביותר מאחר 
באיכות  שלא  התהליך  ביצוע  או  בשיוך,  טעות  שכל 
הנדרשת ושלא על פי ההנחיות, עלולה לגרום בהמשך 
לטעויות בזיהוי או באימות הזהות, ולתקלות שייגרמו עקב 
כך  לעניין זה יצוין כי שלב ההרכשה במשרד הפנים ילווה 
בהסבר ובהדרכה מתאימים לתושב שממנו ניטלים אמצעי 
הזיהוי הביומטריים, בדבר אופן ביצועו והמטרות שלשמן 

ישמשו אמצעים אלה 

לאחר שניטלו האמצעים הביומטריים מהתושב, הם 
יועברו לרשות, ולא ייאגרו במקום אחר במשרד הפנים, 
למאגר   להעברתם  עד  הנדרש  הזמן  פרק  למשך  למעט 
האמצעים הביומטריים שניטלו ייכללו במאגר, שם יופקו 
מהם נתונים ביומטריים, וכן אמצעים ביומטריים מתאימים, 
שיוחזרו למשרד הפנים לצורך הכללתם במסמכי הזיהוי 

כאמור בסעיף 12 המוצע )ראו דברי הסבר לסעיף האמור( 

לצורך הבטחת שיתוף פעולה מצד התושבים מוצע 
לקבוע במפורש את חובתם לאפשר לעובד משרד הפנים 
ליטול מהם אמצעים ביומטריים לצורך הנפקת מסמך זיהוי  
כמו כן, מוצע לקבוע כי לא יונפקו מסמכי זיהוי לתושבים 
שלא יאפשרו לעובד משרד הפנים ליטול מהם אמצעים 
ביומטריים  מכיוון שתושב חייב בקבלת תעודת זהות לפי 
חוק המרשם, מוצע לקבוע, במקביל, כי אי–שיתוף פעולה 
במקרה של הנפקת תעודה כאמור מהווה עבירה פלילית 

)ראו דברי הסבר לסעיף 29)א( המוצע(  

מוצע  החוק,  להצעת   � בסעיף  למוצע  בהתאמה 
בסעיף �6 להצעת החוק תיקון עקיף לחוק המרשם הקובע 
כי תעודת זהות תכלול, בין השאר, אמצעים או נתונים 
ביומטריים וכי על גבי התעודה תופיע תמונת תווי פניו 
של תושב, תוך ביטול כל פטור שניתן בעבר לאוכלוסיות 
שונות בנוגע לשילוב תצלומם בתעודת הזהות )ראו דברי 

הסבר לסעיף האמור(  

"תושב" - מי שרשום במרשם האוכלוסין; 

"תעודת זהות" - כמשמעותה בחוק המרשם 

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

)א( עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, מוסמך ליטול מתושב אמצעי זיהוי � 
ביומטריים, לצורך הנפקת מסמך זיהוי לאותו תושב, שיכלול אמצעים כאמור או נתוני 
זיהוי ביומטריים שיופקו מהם, ובלבד שעובד משרד הפנים וידא ואימת קודם לכן את 

זהותו של אותו תושב 

נטילת אמצעים 
ביומטריים לצורך 

הנפקת מסמך 
זיהוי

)ב( אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף קטן )א( יועברו לרשות לצורך 
במאגר  הביומטריים  והנתונים  האמצעים  והכללת  ביומטריים  זיהוי  נתוני  הפקת 
הביומטרי כאמור בסעיף 8)א(, וכן לצורך קבלת תוצאת זיהוי וקבלת אמצעים ונתונים 

ביומטריים לשם שילובם במסמך הזיהוי, לפי סעיף 12  
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)ג( תושב חייב לאפשר לעובד משרד הפנים ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים 
לצורך הנפקת מסמך זיהוי, לפי הוראות סעיף קטן )א(; סירב תושב לנטילת אמצעי זיהוי 

ביומטריים כאמור, לא יונפק לו מסמך הזיהוי 

)ד( אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף קטן )א( לא ייאגרו באופן 
ממוחשב, למעט במאגר הביומטרי, מעבר לנדרש לצורך העברתם לרשות לפי הוראות 

סעיף קטן )ב(, והם יימחקו לאחר שהרשות אישרה את קבלתם  

נטילת אמצעים 
ביומטריים לצורך 

השוואתם לאמצעים 
ולנתונים ביומטריים 

שבמסמך זיהוי

)א( בעלי התפקידים כמפורט להלן מוסמכים, לצורך אימות זהותו של אדם הנושא 4 
עמו מסמך זיהוי, במסגרת מילוי תפקידם לפי דין, ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים 
ולהשוות אותם או את נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהם, לאמצעים או לנתונים 

הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם:

)1( עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך;

)2( שוטר;

)�( סוהר;

)4( עובד רשות הביטחון שראש רשות הביטחון הסמיכו לכך;

)5( חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 5, שהוסמך לכך לפי 
פקודות הצבא כהגדרתן בחוק האמור;

בגופים  הביטחון  להסדרת  בחוק  כהגדרתם  מאבטח,  או  ביטחון  )6( ממונה 
ציבוריים, התשנ"ח-1998 6, של הגופים המנויים בפרטים 2 ו–� בתוספת הראשונה 

לחוק האמור, ששר הביטחון הסמיכם לכך 

)ב( השר, בהסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 
של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות כי עובד בגוף ציבורי, שלצורך ביצוע תפקידו לפי 
דין נדרש לאמת זהותו של אדם, יהא רשאי, במסגרת מילוי תפקידו, ליטול מאדם 
אמצעי זיהוי ביומטריים ולהשוות אותם או את נתוני הזיהוי הביומטריים שיופקו 
מהם, לאמצעים ולנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי שנושא אותו אדם, 

לסעיף קטן )א( סעיף 4 

השימוש  במסגרת  זהות  אימות  לאפשר  כדי   
השוטף של בדיקת מסמכי זיהוי הכוללים מידע ביומטרי, 
מוצע כי עובד משרד הפנים שהוסמך לכך על ידי השר, 
שוטר, סוהר, עובד רשות הביטחון שראש רשות הביטחון 
הסמיכו לכך, חייל שהוסמך לכך לפי פקודות הצבא, וכן 
ממונה ביטחון או מאבטח של הגופים המנויים בפרטים 2 ו–� 
בתוספת הראשונה לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים 
)משרד הביטחון ומפעיל מערכת הביטחון(, שהוסמכו לכך 
בידי שר הביטחון, יהיו רשאים, במסגרת מילוי תפקידם 
על פי דין, ליטול אמצעים ביומטריים מאדם הנושא עמו 
מסמך זיהוי כדי שיהיה ניתן לבצע השוואה ביניהם ובין 
הנתונים הביומטריים שיופקו מהם, למידע הביומטרי הכלול 
במסמך הזיהוי שנושא עמו אותו אדם  השוואה זאת נעשית 
במתכונת של בדיקת "אדם מול מסמך זיהוי" )"אחד לאחד"(, 
ולא מול המאגר הביומטרי  ההשוואה תיעשה על ידי מכשיר 
קריאה )reader(, שיהיה מקושר לעמדת מחשב )לדוגמה: 

אצל עובד משרד הפנים במשרדו(, או על ידי מכשיר קריאה 
שיהיה משולב במכשיר נייד )לדוגמה - "מסופון" או אמצעי 
מחשוב נייד אחר שיהיה בידי שוטרי משטרת ישראל, או 
מכשיר קריאה שיותקן בניידת משטרה(  ההשוואה תיעשה 
באופן מקומי ולא מול המאגר הביומטרי  תוצאת ההשוואה 
תתקבל בתוך פרק זמן קצר, עד שניות בודדות, על גבי צג 
מכשיר הבדיקה או עמדת המחשב  האמצעים והנתונים 
הביומטריים שיינטלו מהאדם הנבדק, יימחקו לאחר סיום 
ההשוואה וקבלת תוצאת הזיהוי  רמת הדיוק הצפויה, ברמת 
"שיעור קבלה מוטעה" של 01% 0 )1 ל–10,000(, היא של 94% 
עד 98%, תוך שימוש בהשוואת טביעות אצבע או תווי פנים, 
וזאת כתלות בין השאר באיכות המידע ובתנאי הסביבה של 

הבדיקה 

לסעיף קטן )ב(

נוסף על ההסמכה הקבועה בסעיף קטן )א( המוצע, 
הרחבת  את  יאפשר  אשר  הסמכה  סעיף  לקבוע  מוצע 
השימוש במידע הביומטרי בדרך של השוואה כמתואר 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   5

ס"ח התשנ"ח, עמ' �48   6

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הממשלה - 408, כ"ח בתשרי התשס"ט, 2008 10 27



7

כאמור בסעיף קטן )א(; בתקנות לפי סעיף קטן זה יפרט השר את התפקידים והסמכויות 
שלשם ביצועם רשאי אותו עובד לבצע נטילה והשוואה כאמור, ורשאי הוא לקבוע 
תנאים והגבלות שיחולו על אותו עובד לעניין זה; בסעיף קטן זה, "גוף ציבורי" - גוף 
כהגדרתו בפסקה )1( להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף �2 לחוק הגנת הפרטיות, שמתקיים 

בו אחד מאלה: 

פרטי  עם  אדם  של  הזיהוי  פרטי  את  לאמת  בחיקוק  חובה  עליו  )1( מוטלת 
הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין;

)2( מוטל עליו תפקיד בחיקוק, וביצוע תפקידו כאמור מחייב אותו לאמת את 
פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין 

)ג( אדם חייב לאפשר למי שמוסמך לכך לפי הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, ליטול 
ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לפי סעיף זה; סירב אדם לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

כאמור, יראו אותו כמי שלא הזדהה  

)ד( אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף זה ונתוני זיהוי ביומטריים 
שהופקו מהם, לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך השוואתם מול האמצעים 

והנתונים שבמסמך הזיהוי, והם יימחקו לאחר קבלת תוצאת ההשוואה 

 הסמכת עובד
משרד החוץ לגבי 

 תושב השוהה
מחוץ לישראל

הסמכויות הנתונות לפי סעיפים � ו–4 לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, יהיו 5 
נתונות לעובד משרד החוץ ששר החוץ הסמיכו לכך, לגבי תושב השוהה מחוץ לישראל, 
ויחולו על עובד משרד החוץ שהוסמך כאמור הוראות הסעיפים האמורים בשינויים 
שיקבעו השר ושר החוץ, בתקנות, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ככל שיקבעו  

לעיל, גם בידי גופים ציבוריים נוספים הנדרשים לצורך 
ביצוע תפקידם לפי דין לאמת זהותו של אדם  עם זאת, 
לצורך הגבלת השימוש במידע הביומטרי ולאור היבטי 
הגנת הפרטיות, מוצע כי שימוש כאמור ייעשה רק בידי 
גוף ציבורי שהוסמך לכך בתקנות, תוך פירוט הסמכויות 
יותר  הפעלתם  שלשם  האמור  הגוף  של  והתפקידים 
שימוש כאמור, וקביעת תנאים והגבלות שיחולו על אותו 
גוף לעניין שימוש זה  יובהר, כי חריגה מסמכות כאמור 
מהווה עבירה פלילית לפי הוראות סעיף 29 המוצע   כמו כן 
במקרה של הרחבת השימוש במידע הביומטרי לפי הסעיף 
המוצע, יורחבו לפי העניין גם סמכויותיו של הממונה על 
היישומים הביומטריים, לפיקוח על גופים נוספים אלו לפי 

סעיף �0)ב()�( המוצע 

לסעיף קטן )ג(

חובה  המוצע,   � לסעיף  בדומה  לקבוע,  מוצע 
מפורשת של התושב לשתף פעולה ולאפשר את נטילתם 
של האמצעים הביומטריים לצורך אימות הזהות  במקביל 
מוצע לקבוע כי תושב שלא ישתף פעולה במקרה זה, יראו 
אותו כמי שלא הזדהה  המשמעות המשפטית של קביעה 
זו יכולה להיות בין השאר, עבירה על הוראות סעיף 2 לחוק 
במקרים  התשמ"ג-1982;  והצגתה,  זהות  תעודת  החזקת 
שבהם קיימת חובת הזדהות לפני רשות מוסמכת, ואדם 
לא יאפשר את נטילת האמצעים הביומטריים ממנו, הוא 
287 לחוק העונשין,  עלול לעבור עבירה בהתאם לסעיף 

שבהם  במקרים  העונשין(;  חוק   - )להלן  התשל"ז-1977 
אי–שיתוף  בהזדהות,  הכרוך  שירות  לקבל  תושב  מבקש 
פעולה כאמור בסעיף זה עשוי לגרום לגוף המינהלי לסרב 

לתת את השירות המבוקש  

לסעיף קטן )ד(

מוצע להבהיר כי השוואה כאמור בסעיף המוצע   
לצורך אימות זהות, תיעשה בדרך שלא תאפשר יצירת 
מאגר ממוחשב של המידע הביומטרי, וזאת כדי למנוע 
הקמת מאגר נוסף, אשר אינו כפוף לתנאים המחמירים אשר 

נקבעו בחוק המוצע, לנוכח רגישות המידע הביומטרי  

ו–4   � בסעיפים  שנקבעו  הסמכויות  כי  מוצע   סעיף 5 
המוצעים, דהיינו נטילת אמצעים ביומטריים   
לצורך העברתם לרשות לשם הכללתם במאגר הביומטרי 
אימות  ולצורך  המוצע(   � )סעיף  זיהוי  מסמך  והנפקת 
זהותו של תושב ביחס לאמצעים או לנתונים הביומטריים 
המוצע(   4 )סעיף  מציג  שהוא  הזיהוי  במסמכי  הכלולים 
- יהיו נתונות לעובדי משרד החוץ שיוסמכו לכך בידי 
שר החוץ, לגבי תושבי ישראל השוהים בחו"ל  במקרים 
שבהם יש להנפיק לתושבים כאמור דרכון ותעודת מעבר, 
כהגדרתם בחוק הדרכונים )להלן - מסמכי נסיעה( שפג 
שירות  קבלת  שלצורך  או  נגנבו,  או  שאבדו  או  תוקפם, 
אחר נדרש לאמת את זהותם של אותם תושבים קודם מתן 
השירות, משמשים עובדי משרד החוץ כ"זרועו הארוכה" 

של משרד הפנים 

כאמור בסעיף קטן )א(; בתקנות לפי סעיף קטן זה יפרט השר את התפקידים והסמכויות 
שלשם ביצועם רשאי אותו עובד לבצע נטילה והשוואה כאמור, ורשאי הוא לקבוע 
תנאים והגבלות שיחולו על אותו עובד לעניין זה; בסעיף קטן זה, "גוף ציבורי" - גוף 
כהגדרתו בפסקה )1( להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף �2 לחוק הגנת הפרטיות, שמתקיים 

בו אחד מאלה: 

פרטי  עם  אדם  של  הזיהוי  פרטי  את  לאמת  בחיקוק  חובה  עליו  )1( מוטלת 
הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין;

)2( מוטל עליו תפקיד בחיקוק, וביצוע תפקידו כאמור מחייב אותו לאמת את 
פרטי הזיהוי של אדם עם פרטי הרישום המופיעים לגביו במרשם האוכלוסין 

)ג( אדם חייב לאפשר למי שמוסמך לכך לפי הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, ליטול 
ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לפי סעיף זה; סירב אדם לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

כאמור, יראו אותו כמי שלא הזדהה  

)ד( אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי הוראות סעיף זה ונתוני זיהוי ביומטריים 
שהופקו מהם, לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך השוואתם מול האמצעים 

והנתונים שבמסמך הזיהוי, והם יימחקו לאחר קבלת תוצאת ההשוואה 

הסמכויות הנתונות לפי סעיפים � ו–4 לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, יהיו 5 
נתונות לעובד משרד החוץ ששר החוץ הסמיכו לכך, לגבי תושב השוהה מחוץ לישראל, 
ויחולו על עובד משרד החוץ שהוסמך כאמור הוראות הסעיפים האמורים בשינויים 
שיקבעו השר ושר החוץ, בתקנות, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ככל שיקבעו  

 הסמכת עובד
משרד החוץ לגבי 

 תושב השוהה
מחוץ לישראל
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נטילת אמצעים 
ביומטריים לצורך 

השוואתם לאמצעים 
ולנתונים ביומטריים 

שבמאגר

)א( שוטר מוסמך, לצורך זיהוי או אימות זהות של אדם הנמצא לפניו, לרבות גופה, 6 
ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים ולהעבירם לרשות לשם קבלת תוצאת זיהוי לפי 

הוראות סעיף 17, בהתקיים אחד מאלה:

את  לאמת  או  זהותו  את  לברר  ונדרש  זיהוי  מסמך  נושא  אינו  )1( האדם 
זהותו;

)2( ההשוואה שנעשתה לפי הוראות סעיף 4 העלתה אי–התאמה בין אמצעי 
הנתונים  או  האמור  הסעיף  לפי  אדם  מאותו  שניטלו  הביומטריים  הזיהוי 
הביומטריים שהופקו מהם, לבין האמצעים או הנתונים הביומטריים הכלולים 

במסמך הזיהוי שנושא אותו אדם  

)ב( אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לפי סעיף זה לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר 
לנדרש לצורך העברתם לרשות לפי הוראות סעיף קטן )א( והשוואתם לנתונים שבמאגר 

הביומטרי, והם יימחקו לאחר ביצוע ההשוואה וקבלת תוצאת הזיהוי 

אופן נטילת אמצעי 
זיהוי ביומטריים 

והשוואתם

נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והשוואתם לאמצעים ולנתונים ביומטריים שבמסמך 7 
זיהוי או שבמאגר הביומטרי, לפי הוראות פרק זה, יבוצעו בדרך ובמקום שיבטיחו 

שמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו וימנעו פגיעה בהם במידה העולה על הנדרש 

פרק ד': הקמת המאגר הביומטרי וניהולו

זיהוי 8 המאגר הביומטרי אמצעי  יכלול  אשר  ביומטרי  מידע  מאגר  הפנים,  במשרד  יקים,  )א( השר 
ביומטריים שניטלו לפי סעיפים � ו–5 ונתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם 

)ב( האמצעים והנתונים הביומטריים יישמרו במאגר בנפרד ממספר זהותו במרשם 
בדרך  ביניהם  לקשר  ניתן  יהיה  אך  מתייחסים,  הם  שאליו  התושב  של  האוכלוסין 
שתיקבע בכללים; המאגר לא יכלול פרטי רישום אחרים של התושב כמשמעותם בחוק 

המרשם וכל פרט מזהה אחר 

ישראל משטרת  שוטרי  את  להסמיך  מוצע   סעיף 6 
ליטול אמצעי זיהוי ביומטריים ולהעבירם לרשות   
לצורך השוואתם אל מול האמצעים והנתונים הביומטריים 
זיהוי  זאת, במקרים  שבמאגר הביומטרי וקבלת תוצאת 
שבהם נמצא לפני השוטר אדם שלא ניתן לקבוע את זהותו 
בוודאות בדרך אחרת, מכיוון שאותו אדם אינו נושא עמו 
תעודת זהות או מכיוון שבהשוואה הביומטרית שנעשתה 
הזיהוי  למסמך  אדם  מאותו  שניטלו  הזיהוי  אמצעי  בין 
שברשותו, התגלתה אי–התאמה, המעלה חשש שמדובר 
במתחזה  האמור לעיל תקף גם כאשר נדרש שוטר לזהות 

גופה הנמצאת לפניו, בהתאמה המתחייבת  

לאחר סיום תהליך ההשוואה וקבלת תוצאת הזיהוי 
שהמדובר  החשד  את  מאשרת  היא  אם  בין  מהמאגר, 
במתחזה ובין אם היא מפריכה אותו, בין אם היא מביאה 
חובה  המוצע  הסעיף  קובע  לאו,  אם  ובין  האדם  לזיהוי 
הזיהוי  אמצעי  את  הן   - שהצטבר  המידע  את  למחוק 
הביומטריים שניטלו והן את הנתונים הביומטריים שהופקו 

מהם, זאת בשל רגישות המידע ולצורך הגנת הפרטיות  

מוצע לקבוע כהוראה כללית את החובה לבצע   סעיף 7 
הביומטריים  האמצעים  נטילת  תהליך  את   
והשוואתם לאמצעים או לנתונים הביומטריים שנכללים 
במסמך הזיהוי או במאגר, באופן שיבטיח שמירה על כבוד 

האדם ופרטיותו  

מוצע כי שר הפנים יקים מאגר ביומטרי מרכזי,   סעיף 8 
שיכלול את שני האמצעים הביומטריים, כלומר   
כל  של  האצבע,  טביעות  ותמונות  פנים  תווי  תמונת   -
אשר  הביומטריים  הנתונים  ואת  ישראל,  מדינת  תושבי 

יופקו מהם  

הקמת המאגר הביומטרי על פי המוצע באה לשרת 
כמה מטרות: מטרה ראשונה היא לאפשר עריכת השוואה 
מתושב  שניטלו  הביומטריים  האמצעים  בין  ביומטרית 
והנתונים שהופקו מהם לבין אלה הכלולים במאגר, וזאת 
בשלב ההרכשה ולפני הנפקת מסמכי הזיהוי, לשם מניעת 

הנפקת תיעוד כפול לאותו אדם  

אדם  של  זהות  אימות  לאפשר  היא  שנייה  מטרה 
המבקש לחדש תיעוד, בחלוף מספר שנים, תוך השוואת 
והנתונים  ממנו  שיינטלו  הביומטריים  האמצעים 
הביומטריים שיופקו מהם, אל מול האמצעים הביומטריים 
והנתונים הביומטריים שנאגרו במאגר במהלך ההרכשה 
הראשונה  השוואה כאמור אפשרית רק אם יישמר המידע 
המקורי במאגר הביומטרי  המטרה במקרה זה היא למנוע 

הנפקת תיעוד מזויף, תיעוד כפול או גניבת זהות 

מטרה שלישית היא לאפשר זיהויו של אדם אשר אין 
בידיו מסמך זיהוי או שהתעורר ספק לגבי זהותו לאחר 
הבדיקה מול מסמך הזיהוי שהוא נושא  גם מטרה זאת 
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)ג( המאגר יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע או תתאפשר גישה אליו, אלא לפי 
הוראות חוק זה 

הרשות לניהול 
המאגר הביומטרי

)א( השר יקים, במשרד הפנים, רשות לניהול המאגר הביומטרי שתהא אחראית 9 
לניהול המאגר ובכלל זה להפקת נתונים ביומטריים מאמצעים ביומטריים שהועברו 
אליה, לעיבודם, להעברת מידע מהמאגר וכן לאבטחת המאגר, לאחזקתו ולטיפול 

השוטף בו, הכל בהתאם להוראות לפי חוק זה 

אינה ניתנת לביצוע בלא קיומו של מאגר ביומטרי  הדבר 
נכון גם במקרים שבהם נדרש זיהוי של נפגעים וחללים 

עקב פיגוע המוני או אסון טבע  

הקמת המאגר תאפשר גם להסתייע בו לצורך גילוי, 
חקירה או מניעה של עבירות מסוג פשע או עוון, לצורך 
זיהוי ותפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, ולצורך 
סיכול פיגועים והגנה מפני פגיעה בחיי אדם, הכל בהתאם 

להוראות המגבילות הקבועות בחוק המוצע  

בארה"ב  )כולל  המערב  מדינות  במרבית  כי  יצוין 
ובמדינות האיחוד האירופי(, לא נהוג לשמור מאגרי מידע 
ביומטריים לאומיים מרכזיים ומלאים של טביעות אצבע, 
לגבי כלל אזרחי המדינה )אך הדבר כן נהוג למשל לגבי 
אזרחים זרים המבקשים להיכנס לאותן מדינות(  מאגרים 
של תמונות תווי פנים המשמשים גם ליישומים ביומטריים, 
קיימים בכמה מדינות בארה"ב )למשל, באילינוי, בטקסס, 
ועוד( בהקשר של בעלי רישיונות נהיגה, לצורך מניעת 

הנפקת תיעוד כפול  

משרד הפנים מעריך כי תהליך בדיקת אימות הזהות 
שמתבצע כיום לפני הנפקת תעודת זהות או מסמך נסיעה, 
אינו מהווה מחסום מספק בפני ניסיון לרכישת "זהות בדויה" 
לצורך פעילות עבריינית לסוגיה  המאגר הביומטרי, לעומת 
זאת, מהווה אמצעי טכנולוגי לאיתור תופעות מעין אלו 
ומניעתן  המשרד בחן חלופות להקמת המאגר, כמו - ביצוע 
בדיקות רקע במאגרי מידע חיצוניים, נוסף על בדיקה על 
בסיס מסמכים ותיעוד בלבד  גם לחלופות אלו ישנו לעתים 
עשויה  שהמשמעות  מאחר  בפרטיות,  פגיעה  של  מחיר 
להיות הצלבת נתונים עם מאגרי מידע חיצוניים  בדיקה 
מול פרטים אישיים הנמצאים במאגרי מרשם האוכלוסין 
בלבד, עלולה להביא לתוצאות שאינן חד–משמעיות )מאחר 
לגביהם  הרשום  מסוים  פרט  לשכוח  עשויים  שתושבים 
במרשם האוכלוסין, גם שלא בכוונת זדון(  בדיקות מעין 
אלו אינן מהוות בדיקה טכנולוגית בלתי תלויה ועלולות 
חשודים   מקרים  הצפת  לגבי  שווא"  ל"התרעות  לגרום 
לפיכך, המסקנה היתה כי חלופות אלו אינן נותנות מענה 
ביומטרי  מאגר  מול  בדיקה  כמו  מהימנות  רמת  באותה 
מרכזי  יודגש עם זאת שמשרד הפנים ימשיך להקפיד  על 
ביצוע תהליך אימות הזהות, בשלב ההרשמה, שהוא שלב 

קריטי בתהליך כולו 

חלופה נוספת שנבחנה, היתה הקמת מאגר ביומטרי 
בלא  בלבד,   )templates( ביומטריות  "תבניות"  שיכלול 
שמירת הדגימות הביומטריות הגולמיות בצורת תמונות 
)images(  היתרון של חלופה זאת בכך שאינה מאפשרת 
שמירת המידע הגולמי אשר כולל נתונים רבים יותר לעומת 
התבנית, ואשר יוצר סיכונים בהקשר להגנה על הפרטיות 

- זאת בשל האפשרות לשכפלו ולהעתיקו באופן בלתי 
חוקי, וכן, מכיוון שלכאורה, לא ניתן לשחזר את המידע 
הגולמי מתוך התבנית  עם זאת לחלופה זאת כמה חסרונות: 
ראשית, אין כיום תקן אחיד לגבי מיצוי תבניות ביומטריות 
מהמידע הביומטרי הגולמי, והתוצאות שונות מאלגוריתם 
לאלגוריתם ומספק לספק; ומכאן ששמירת תבניות בלבד, 
המאגר  בהקמת  יחיד  בספק  המדינה  של  תלות  תיצור 
ובאחזקתו, דבר שאינו נכון מקצועית וכלכלית  כמו כן, 
ידוע כיום כי ניתן באמצעים מסוימים ובמצבים מסוימים, 
לשחזר את המידע הגולמי גם מתוך נתוני התבנית; לגבי 
תווי הפנים, נדרש בכל מקרה לשמור את המידע המקורי 
כדי להציגו לבדיקה חזותית כתמונה ולצורך הנפקת תיעוד; 
ולבסוף, בתהליך קבלת תוצאת הזיהוי, עשויה להידרש 
על  השמירה  חלופת  לפיכך,  המקורית;  התמונה  לעתים 

התבניות בלבד, לא נבחרה  

ההצעה להקמת המאגר הביומטרי לפי החוק המוצע 
הביאה בחשבון ושקללה את כל השיקולים הרלוונטיים, 
הנסיבות והתנאים הקיימים במדינת ישראל להקמתו של 
מאגר כאמור; זאת, בשים לב, מחד גיסא למטרות המוגדרות 
שנקבעו למאגר ולבעיות שהוא אמור לפתור, ומאידך גיסא, 
פגיעה  מבחינת  המאגר  הקמת  עקב  הנוצרים  לסיכונים 
הקשורים  לפרטיות  הסיכונים  בפרטיות   פוטנציאלית 
מהעובדה  המידע;  של  מהריכוז  כאמור  נובעים  במאגר 
ניתן  שאינו  במובן  "חד–ערכי",  הוא  הביומטרי  שהמידע 
"להחלפה" על ידי בעליו; מכך שהמאגר מכיל את המידע 
הביומטרי הגולמי ולא רק את התבניות הביומטריות, ולכן 
חשיפתו עלולה לגרום לתושב נזק בלתי הפיך; ומהניסיון 
בדבר דליפת מידע ממאגרים  נוסף על כך, תיתכן פגיעה 
אפשרית בתושבים תמימים שהמערכת עלולה להציגם 
ההשוואה  מגבלות  עקב  מסוימים,  במצבים  כ"חשודים" 

והדיוק של המערכות הביומטריות  

הוראות החוק המוצע לעניין השימוש במאגר והגנת 
הפרטיות באות לעגן הסדר מידתי ומאוזן המביא בחשבון 
את כל השיקולים האמורים  לאור התועלות הציבוריות 
המגוונות אשר ינבעו מהקמת המאגר, הרי שחרף הפוטנציאל 
לפגיעה העלול להיגרם אם ידלוף מידע מן המאגר - הקמת 
המאגר אינה מהווה פגיעה העולה על הנדרש בזכויות 
יסוד  לכך יש להוסיף כמובן, את העובדה שהמדינה תיתן 
מענה אבטחתי הולם לסיכון הצפוי מהקמת המאגר, דבר 
שיקטין ביותר את פוטנציאל הפגיעה בזכויות, כגון הזכות 

לפרטיות 

מוצע כי שר הפנים יקים רשות מוסמכת ונפרדת  סעיף 9 
שהמדובר  מכיוון  הביומטרי   המאגר  לעניין   
במאגר ייחודי, הכולל מידע ביומטרי רגיש בנוגע לכלל 

)ג( המאגר יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע או תתאפשר גישה אליו, אלא לפי 
הוראות חוק זה 

)א( השר יקים, במשרד הפנים, רשות לניהול המאגר הביומטרי שתהא אחראית 9 
לניהול המאגר ובכלל זה להפקת נתונים ביומטריים מאמצעים ביומטריים שהועברו 
אליה, לעיבודם, להעברת מידע מהמאגר וכן לאבטחת המאגר, לאחזקתו ולטיפול 

השוטף בו, הכל בהתאם להוראות לפי חוק זה 

הרשות לניהול 
המאגר הביומטרי
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)ב( השר, באישור הממשלה, ימנה את ראש הרשות, אשר יהיה אחראי לניהול הרשות 
ולביצוע תפקידיה לפי חוק זה; ראש הרשות יהיה עובד המדינה  

הרשות  ראש  הוראות  לפי  יפעלו  והם  המדינה  עובדי  יהיו  הרשות  )ג(  עובדי 
ובפיקוחו  

)ד( לא יועסק עובד ברשות אלא אם כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה 
בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי  

פרק ה': העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו

סימן א': הוראות כלליות

העברת מידע וגישה 
למאגר בהתאם 
להוראות החוק

על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות והוראות כל דין אחר, העברת מידע 10 
מהמאגר הביומטרי וגישה אליו מותרות בהתאם להוראות לפי חוק זה, בלבד 

)א( ראש הרשות, באישור השר וראש הממשלה, יקבע בהנחיות הרשות את עובדי 11 גישה למאגר
הרשות שתהיה להם הרשאת גישה למאגר הביומטרי, ורשאי השר לאפשר גישה כאמור 

לבעלי תפקידים נוספים החיוניים להפעלת המאגר אף אם אינם עובדי המדינה  

)ב( בהנחיות הרשות כאמור בסעיף קטן )א( יקבע ראש הרשות תנאים והגבלות שיחולו 
על מורשי הגישה למאגר לפי הסעיף הקטן האמור, בכל הנוגע לגישה למאגר 

)א(, והתנאים וההגבלות שיחולו  )ג( קביעת מורשי הגישה למאגר לפי סעיף קטן 
)ב(, תיעשה באופן שיצמצם ככל הניתן את מספר המורשים  עליהם לפי סעיף קטן 

כאמור ואת היקף המידע הנגיש 

תושבי ישראל, יש להבטיח כי ניהולו ייעשה בידי גורם 
מקצועי בעל רמת אמינות גבוהה, ובנפרד ממאגרי מידע 
הרשות  כי  מוצע  האוכלוסין   מרשם  כדוגמת  אחרים, 
תנהל באופן בלעדי את המאגר הביומטרי, תהיה אחראית 
לעדכונו, לאבטחתו, לאחזקתו ולתפעולו השוטף, תעביר 
לקבוע  בהתאם  אליו,  גישה  ותאפשר  מהמאגר  מידע 

בהוראות החוק המוצע  

מוצע כי ראש הרשות ימונה בידי שר הפנים באישור 
הממשלה, והוא יהיה עובד המדינה  ראש הרשות יהיה 
אחראי על ניהולה של הרשות ועל ביצוע תפקידיה כאמור 
יהיו  עצמם  הרשות  עובדי  כי  מוצע  עוד  המוצע   בחוק 
עובדי המדינה, הכפופים לדינים החלים על עובדי המדינה 
ובכלל זה לכללי המינויים ולדיני המשמעת  העסקת עובדי 
הרשות תהיה רק לאחר שיעברו בדיקת התאמה ביטחונית, 

הכל לאור רגישותו של המאגר  

תפקודה המקצועי, התקין, המאובטח והמהימן של 
הרשות, הוא מרכיב מרכזי וחיוני בחוק המוצע לאכיפת 

ההוראות שעניינן הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע  

המידע העברת  את  מסדיר  המוצע  ה'  פרק   סעיף 10 
מהמאגר הביומטרי והגישה אליו  מוצע לקבוע   
מידע  העברת  ולפיה,  כללית  הוראה  המוצע,   10 בסעיף 
מהמאגר הביומטרי וגישה אליו מותרות לפי הוראות החוק 
המוצע, בלבד  בהקשר זה מוצע לקבוע, כי הוראות החוק 
המוצע גוברות על הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, 
העוסק במסירת מידע מגופים ציבוריים, והוראות כל דין 

אחר 

מוצע לקבוע כי הגישה למאגר תותר רק למי   סעיף 11 
שתינתן לו הרשאת גישה לפי הסעיף המוצע,   
זאת בשל רגישות המידע הכלול במאגר  על פי המוצע 
ראש הרשות ייתן הרשאות גישה לעובדי הרשות שיקבע, 
שהם כאמור בסעיף 9)ג( המוצע, עובדי המדינה  נוסף על כך 
מוצע לאפשר לשר הפנים לתת הרשאות גישה גם לבעלי 
תפקידים נוספים החיוניים להפעלת המאגר, אף אם אינם 
עובדי המדינה )למשל יועצים מקצועיים או בעלי מקצוע 
בבדיקת  בפיתוח,  בתכנון,  שיסייעו  המחשוב,  בתחום 
המאגר ובאחזקתו(, זאת כדי לאפשר ניהול ותפעול של 
המאגר על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר  תנאי מוקדם 
להרשאת גישה כאמור, גם למי שאינו עובד הרשות, הוא 
מעבר של בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 
)להלן  התשס"ב-2002  הכללי,  הביטחון  שירות  לחוק   15
פי  על  נדרש  זה  תנאי  הכללי(   הביטחון  שירות  חוק   -
המאפשרת  פעולה  שמבצע  מי  לגבי  גם  המוצע  הסעיף 
גישה למאגר, גם אם אינו מורשה גישה בעצמו )למשל, 
עובד מקצועי המטפל בתחזוקת המערכת החשמלית ומיזוג 

האוויר באתר הרשות( 

עוד מוצע כי ראש הרשות יקבע בהנחיות הרשות 
לפי הרשות  ראש  שקובע  הפנימיות  ההנחיות   )שהן 

סעיף �4)ג( המוצע( )להלן - הנחיות הרשות(, את ההסדרים 
וההגבלות  התנאים  ואת  למאגר  הגישה  הרשאות  לגבי 

שיחולו על מורשי הגישה 

הרשאות הגישה הן מרכיב חיוני באבטחת המידע 
ובהגנה על הפרטיות  הכוונה לצמצם למינימום האפשרי, 
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פעולה  אדם  יבצע  ולא  זה  סעיף  לפי  למאגר  גישה  הרשאת  לאדם  תינתן  )ד( לא 
המאפשרת גישה למאגר, אלא אם כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 

15 לחוק שירות הביטחון הכללי  

סימן ב': העברת מידע מהמאגר למשרד הפנים

העברת מידע לצורך 
הנפקת מסמך זיהוי

)א( הרשות תעביר לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, לצורך הנפקת מסמך 12 
זיהוי, תוצאת זיהוי של מי שניטלו ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לפי סעיפים � ו–5, וכן 

את האמצעים והנתונים הביומטריים לצורך הכללתם במסמך הזיהוי 

)ב( אמצעים ונתונים ביומטריים שהועברו לעובד משרד הפנים לפי סעיף קטן )א( 
ישמשו לצורך הכללתם במסמך הזיהוי, בלבד 

העברת מידע לצורך 
הצגה חזותית

)א( הרשות תעביר לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך תמונת תווי פנים של �1 
תושב, לצורך הצגה חזותית של התמונה, הנדרשת במסגרת מילוי תפקידו  

)ב( תמונה שהועברה לעובד משרד הפנים לפי סעיף קטן )א( תשמש לצורך הצגה 
חזותית בלבד, ולא לשם השוואה ביומטרית כאמור בסעיף 4 

הן את מספר מורשי הגישה למאגר והן את היקף המידע 
הנגיש  

סימן ב' לפרק ה' המוצע עניינו "העברת מידע  סעיף 12 
להצעת   12 בסעיף  הפנים"   למשרד  מהמאגר   
משרד  לעובד  תעביר  הרשות  כי  לקבוע  מוצע  החוק 
זיהוי,  הפנים שהשר הסמיכו לכך, לצורך הנפקת מסמך 
תוצאת זיהוי אשר תאשר את הנפקת מסמך הזיהוי או 
לחלופין, תדחה אותו  במקרה שבו האמצעים או הנתונים 
הביומטריים של התושב קיימים כבר במאגר, תחת זהות 
אחרת, ייפסק תהליך ההנפקה עד לאחר בירור העניין עד 
תומו  במקרה שבו תוצאת הזיהוי מצביעה על כך שאפשר 
להנפיק את מסמך הזיהוי כמבוקש, תעביר הרשות לעובד 
משרד הפנים אמצעים ביומטריים מתאימים וכן נתונים 
ביומטריים שהופקו מהם, לצורך הכללתם במסמכי הזיהוי 
כנדרש  לעניין זה יצוין כי האמצעים הביומטריים שיועברו 
למשרד הפנים כאמור יכולים להיות שונים מאלה שניטלו 
מהתושב )כלומר - מהדגימה הביומטרית שניטלה ממנו(, 
זאת לאחר שעברו תהליך של עיבוד המאפשר הכללתם 

במסמך הזיהוי )לדוגמה - דחיסתם לקובץ קטן יותר(  

כמו כן מוצע לקבוע במפורש כי האמצעים והנתונים 
הביומטריים שהועברו לפי הסעיף המוצע לעובד משרד 
הפנים ישמשו אותו רק לצורך הנפקת מסמכי הזיהוי, זאת 
נוסף לקביעה, בסעיף 15 המוצע, האוסרת אגירתם באופן 

ממוחשב והמחייבת את מחיקתם בתום השימוש בהם  

מוצע לקבוע כי הרשות תעביר לעובדי משרד  סעיף 13 
הפנים שיוסמכו לכך על ידי שר הפנים )ובעיקר   
לעובדי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי גבול(, לצורך 
תושב,  של  פנים  תמונת  והיעילה,  השוטפת  עבודתם 
השמורה במאגר הביומטרי, לצורך הצגה חזותית על גבי צגי 
המחשב של אותם עובדים  הצגה כאמור נדרשת במהלך 
תמונת  כאשר  קהל,  קבלת  פקיד  של  השוטפת  העבודה 
התושב העומד מולו, מוצגת על צג המחשב ואותו פקיד 
יכול לבצע "זיהוי בעין" של האדם מול תמונתו שעל הצג  

במקרים מסוימים די בתמונה כזאת כדי לעורר חשד האם 
לאותו  מאפשרת  התמונה  ומאידך,  הנכון;  באדם  מדובר 
פקיד להניח שהוא אכן מטפל באדם הנכון, וזאת במגבלות 
יכולת הזיהוי וההשוואה האנושית של תמונות  במקרים 
מסוימים, התמונה תוכל לשמש את הפקיד לצורך טיפול 
שוטף בתיק האישי, כפי שכיום נהוג להיעזר, במידת הצורך, 
בתמונות הקיימות בתיק או במחשב, גם כאשר התושב אינו 
נמצא מול הפקיד, לדוגמה, לצורך בדיקת בקשה שהופנתה 

על ידי אותו תושב בעניינו 

יצוין כי התמונה שתועבר במקרה זה תהיה עיבוד של 
תמונת תווי הפנים המקורית שניטלה )הדגימה הביומטרית(, 
לאחר שתעבור תהליך של דחיסה שיקטין את גודל הקובץ 
של התמונה, ובהכרח גם את החדות וכמות המידע שבה, 
כך שהתמונה תתאים להעברה ברשתות תקשורת עמוסות 

ולהצגה על צג מחשב  

מוצע לקבוע במפורש כי השימוש שייעשה בתמונה 
יהיה להצגה חזותית בלבד על ידי עובד משרד הפנים, 
בבדיקה  המדובר  אם  ובין  מולו  נמצא  התושב  אם  בין 
מול תיק אישי של תושב בלא נוכחותו  יובהר כי למרות 
תהליך העיבוד שתעבור התמונה לפני העברתה למשרד 
הפנים, עדיין יהיה ניתן לעשות בה שימוש לצורך השוואה 
ביומטרית, אם כי באיכות מופחתת  לפיכך קובע הסעיף 
המוצע, במפורש, איסור לבצע השוואה ביומטרית כאמור, 
ובמקביל נקבע בסעיף 15 המוצע איסור לאגור את תמונות 

תווי הפנים שיועברו וחובה למחקן מיד בתום השימוש  

יצוין כי עובד משרד הפנים יוכל לבצע נוסף על האמור 
לעיל, אימות זהות ביומטרי על ידי שימוש במסמכי הזיהוי 
של התושב; השימוש האמור לעיל מאפשר בדיקה אשר 
תהיה חשובה בפרט במקרים שבהם מסיבה כלשהי, לא 
היה ניתן לבצע את השוואה ביומטרית מול מסמך הזיהוי 
)למשל כאשר קיימת תקלה בשבב שבמסמך הזיהוי הכולל 

את האמצעים והנתונים הביומטריים( 

פעולה  אדם  יבצע  ולא  זה  סעיף  לפי  למאגר  גישה  הרשאת  לאדם  תינתן  )ד( לא 
המאפשרת גישה למאגר, אלא אם כן עבר בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 

15 לחוק שירות הביטחון הכללי  

סימן ב': העברת מידע מהמאגר למשרד הפנים

)א( הרשות תעביר לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, לצורך הנפקת מסמך 12 
זיהוי, תוצאת זיהוי של מי שניטלו ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לפי סעיפים � ו–5, וכן 

את האמצעים והנתונים הביומטריים לצורך הכללתם במסמך הזיהוי 

העברת מידע 
לצורך הנפקת 

מסמך זיהוי

)ב( אמצעים ונתונים ביומטריים שהועברו לעובד משרד הפנים לפי סעיף קטן )א( 
ישמשו לצורך הכללתם במסמך הזיהוי, בלבד 

)א( הרשות תעביר לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך תמונת תווי פנים של �1 
תושב, לצורך הצגה חזותית של התמונה, הנדרשת במסגרת מילוי תפקידו  

העברת מידע 
לצורך הצגה 

חזותית
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העברת מידע לצורך 
הנפקת רישיון כלי 

ירייה

)א( הרשות תעביר לעובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, לצורך הנפקת רישיון 14 
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949 7, תמונת תווי פנים של תושב המבקש רישיון כאמור, 

לאחר שניתנה הסכמתו לכך  

)ב( סירב מבקש הרישיון כאמור בסעיף קטן )א( להעברת תמונתו לפי הוראות אותו 
סעיף קטן, לא יונפק לו הרישיון 

)ג( תמונה שהועברה לעובד משרד הפנים לפי סעיף קטן )א( תשמש לצורך הדפסתה 
על גבי הרישיון האמור באותו סעיף קטן, בלבד, ולא לשם השוואה ביומטרית כאמור 

בסעיף 4  

איסור אגירה וחובת 
מחיקה

תוצאות הזיהוי וכן אמצעים ביומטריים ונתונים ביומטריים ובכלל זה תמונות תווי פנים, 15 
שהועברו למשרד הפנים לפי הוראות סימן זה, לא ייאגרו באופן ממוחשב, מעבר לנדרש 

לצורך השימוש בהם למטרה שלשמה הועברו, ויימחקו לאחר תום השימוש בהם 

עובד משרד הפנים שהועבר לו מידע לפי הוראות סימן זה לא יעבירו לכל גורם אחר 16 הגבלת העברה
על אף האמור בכל דין, למעט למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, לפרקליטות המדינה, 
לבית המשפט, ולגורמים אחרים האמונים על הליכי אכיפת החוק שיקבע שר המשפטים, 

בהתייעצות עם השר, בצו, ולצורך ביצוע תפקידיהם בלבד  

סימן ג': העברת מידע מהמאגר למשטרת ישראל

העברת תוצאת 
זיהוי לשוטר

הרשות תעביר לשוטר, לפי בקשתו, תוצאת זיהוי המתייחסת לאמצעי זיהוי ביומטריים 17 
אשר ניטלו בידי השוטר מאדם לפי הוראות סעיף 6, בכפוף לכללים שייקבעו 

מוצע לקבוע כי הרשות תעביר למשרד הפנים   סעיף 14 
תמונה מהמאגר לצורך הדפסתה על רישיון כלי   
ירייה, לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949 )להלן - חוק כלי 
הירייה(  יובהר כי במקביל לחוק המוצע יידרש תיקון לפי 
חוק כלי הירייה שיקבע את החובה להכללת תמונת בעל 

הרישיון על גבי הרישיון  

לקביעה בדומה  במפורש,  לקבוע  מוצע   עוד 
שבסעיף �1)ב( להצעת החוק, כי אין לעשות שימוש בתמונות 

שיועברו לפי הסעיף המוצע לשם השוואה ביומטרית 

מוצע לקבוע איסור על אגירה באופן ממוחשב  סעיף 15 
של אמצעים ונתונים ביומטריים כלשהם, על   
ידי משרד הפנים, מחוץ למאגר הביומטרי, ולחייב מחיקתם 
מהמדיה המגנטית שבה הוחזקו מחוץ למאגר, עם תום 
תקופת הזמן שבה נדרש לעשות בהם שימוש  מטרת הוראה 
זו היא למנוע יצירתם של מאגרים משניים של מידע ביומטרי 

במשרד הפנים, זאת בשל רגישותו של המידע הביומטרי 

ולשם  הביומטרי  המידע  של  רגישותו  בשל   סעיף 16 
אבטחת המידע והגנת פרטיותם של התושבים   
שלגביהם מתייחס המידע, מוצע לקבוע הוראה האוסרת 
על עובד משרד הפנים שקיבל מידע מן המאגר בהתאם 
להוראות סעיפים 12 עד 14 המוצעים, להעבירו לגורם אחר  
עם זאת מוצע לסייג איסור זה ולאפשר את העברת המידע 
למשטרת ישראל, לרשויות התביעה, לפרקליטות המדינה, 

לבית המשפט ולגורמים נוספים האמונים על הליכי אכיפת 
בהתייעצות  המשפטים  שר  ידי  על  בצו  שייקבעו  החוק 
עם שר הפנים, וזאת לצורך ביצוע תפקידיהם בלבד  כך 
למשל, במקרה שבו תוגש עתירה מינהלית נגד שר הפנים 
בגין אי–הנפקת מסמך זיהוי, יוכל משרד הפנים להעביר 
לפרקליטות המדינה, המייצגת את משרד הפנים בעתירה 
המינהלית, את המידע הרלוונטי שיש בידיו ואשר היווה 

בסיס להחלטה שלא להנפיק מסמך זיהוי לתושב  

סימן ג' לפרק ה' המוצע עניינו "העברת מידע  סעיף 17 
מהמאגר למשטרת ישראל"  בסעיף 17 להצעת   
להעביר  רשאית  תהיה  הרשות  כי  לקבוע  מוצע  החוק 
 6 בסעיף  המפורטות  בנסיבות  לרשות  פנה  אשר  לשוטר 
לאמצעי  המתייחסת  מהמאגר,  זיהוי  תוצאת  המוצע, 
ביומטרי שניטל מאדם לפי הוראות אותו סעיף  תוצאת 
זיהוי זו תוכל לאפשר לשוטר לקבוע מיהו התושב העומד 
לפניו, או האם התושב העומד לפניו הוא אכן זה שאליו 
מתייחסים מסמכי הזיהוי שבידיו  בסעיף זה ייעשה שימוש 
למשל במצבים של אנשים הלוקים בזיכרונם ונמצאים על 
ידי המשטרה ברחוב בלי שהם יכולים לספק מידע בדבר 
זהותם  האמור לעיל תקף גם כאשר נדרש שוטר לזהות 

גופה הנמצאת לפניו, בהתאמה המתחייבת  

ראש  שיקבע  לכללים  בכפוף  יהיה  ההעברה  אופן 
הממשלה לפי סעיף �4)ב( המוצע )להלן - הכללים( 

ס"ח התש"ט, עמ' �14   7
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 העברת מידע לפי
צו של בית משפט

)א( בית משפט שלום רשאי, לפי בקשה מאת קצין משטרה שהסמיך לעניין זה המפקח 18 
הכללי של משטרת ישראל, להתיר בצו לרשות להעביר למשטרת ישראל תוצאת זיהוי, 
וכן אמצעים ביומטריים או נתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי, אם שוכנע, 
מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הדבר נדרש למטרה מהמטרות המפורטות להלן, ובלבד 
שאין בהעברת המידע כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של 

אדם:

)1( לצורך חקירת עבירה מסוג פשע או עוון, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש 
הקשור בעבירה כאמור, ולצורך הליך פלילי בנוגע לאותה עבירה;

)2( לצורך מניעת ביצוע עבירות מסוג פשע או עוון או סיכולן;

)�(  לצורך אימות או בירור זהותו של אדם, לרבות גופה, שזהותו אינה ידועה 
או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או שבויים;

דרוש  הדבר  אם  לישראל,  מחוץ  אכיפה  לרשות  המידע  העברת  )4( לצורך 
למשטרת ישראל או לרשות האמורה, למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות 

)1( עד )�( 

)ב( בקשה לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב ותיתמך בתצהיר; בבקשה יצוינו בין השאר 
כל אלה:

)1( פרטי זהותו, דרגתו ותפקידו של המבקש;

)2( תמצית העובדות שעליהן מתבססת הבקשה; 

)�( תוצאת הזיהוי, האמצעים הביומטריים או הנתונים הביומטריים המבוקשים, 
והמטרות שלשמן הם נדרשים 

)ג( בית המשפט רשאי להורות לרשות להעביר לעיונו את המידע המבוקש, לפני 
שיחליט על מתן צו לפי סעיף קטן )א(; מידע שהועבר לבית המשפט כאמור יועמד 

לעיונו בלבד, לא ייאגר ויימחק לאחר העיון בו 

 סעיף 18  מוצע לקבוע הסדרים שיאפשרו העברת מידע 
ואמצעים  זיהוי  )תוצאות  הביומטרי  מהמאגר   
ונתונים ביומטריים(, למשטרת ישראל, וזאת על פי צו מאת 
בית משפט השלום, בדומה לצו לפי סעיף 6 לחוק האזנת 

סתר, התשל"ט-1979  

אם  כאמור,  צו  ייתן  המשפט  בית  כי  לקבוע,  מוצע 
בהעברת  שאין  שיירשמו,  מיוחדים  מנימוקים  שוכנע, 
המידע כדי לפגוע בפרטיותו של אדם במידה העולה על 
הנדרש, ושהדבר נדרש לצורך אחת המטרות המפורטות 
בסעיף המוצע: חקירת עבירות מסוג פשע או עוון, לרבות 
חקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירה כאמור ולצורך 
הליך פלילי בנוגע לאותה עבירה, לצורך מניעת ביצוע 
עבירות מסוג פשע או עוון או סיכולן, ולצורך אימות או 
בירור זהותו של אדם, לרבות גופה, שזהותו אינה ידועה או 

מוטלת בספק ולצורך איתור נעדרים או שבויים  

עוד מוצע לקבוע כי לצורך המטרות המפורטות לעיל 
תוכל המשטרה לבקש צו להעברת מידע שתקבל מהמאגר, 
לרשויות אכיפה מחוץ לישראל  אפשרות זו נדרשת בשל 
היקפי הפשיעה המחייבים מתן כלים מספקים להתמודדות 

גורמים  עם  לישראל  מחוץ  האכיפה  ורשויות  המשטרה 
עברייניים הנמצאים בארץ ובחו"ל  העברת המידע במקרים 

אלה מהווה אינטרס ציבורי מובהק  

כמוצע,  השלום  משפט  בית  בידי  הסמכות  מתן 
להבטיח  באים  כמוצע,  השונים  המבחנים  הפעלת  תוך 
כי בית המשפט, בבואו לדון בבקשות המשטרה, ישקול 
את השיקולים המתחייבים, תוך עריכת האיזונים שבין 
האינטרס הציבורי והסדר הציבורי, לבין פוטנציאל הפגיעה 
הביומטרי  מהמאגר  מידע  מהעברת  כתוצאה  בפרטיות 
למשטרה  יצוין כי במקרה שבו מתבקשת העברת אמצעים 
המוצע  18)ד(  סעיף  קובע  למשטרה  ביומטריים  ונתונים 
במפורש שהעברה זו תותר רק אם שוכנע בית המשפט כי 
אין אפשרות להשגת המטרה שלשמה נדרשים האמצעים 
זו נובעת מכך  או הנתונים כאמור, בדרך אחרת  הגבלה 
של  מהעברה  יותר  רגישה  כאמור  מידע  של  שהעברה 
תוצאת זיהוי בלבד, מאחר שהמדובר במידע הביומטרי 
לביטול  ניתן  ושאינו  התושב  אל  חד–ערכית  הקשור 
סיכון  להוות  עלולה  למאגר  מחוץ  והוצאתו  לשינוי,  או 

לפרטיותו של התושב  

)א( בית משפט שלום רשאי, לפי בקשה מאת קצין משטרה שהסמיך לעניין זה המפקח 18 
הכללי של משטרת ישראל, להתיר בצו לרשות להעביר למשטרת ישראל תוצאת זיהוי, 
וכן אמצעים ביומטריים או נתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי, אם שוכנע, 
מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הדבר נדרש למטרה מהמטרות המפורטות להלן, ובלבד 
שאין בהעברת המידע כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של 

אדם:

 העברת מידע לפי
צו של בית משפט

)1( לצורך חקירת עבירה מסוג פשע או עוון, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש 
הקשור בעבירה כאמור, ולצורך הליך פלילי בנוגע לאותה עבירה;

)2( לצורך מניעת ביצוע עבירות מסוג פשע או עוון או סיכולן;

)�(  לצורך אימות או בירור זהותו של אדם, לרבות גופה, שזהותו אינה ידועה 
או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או שבויים;

דרוש  הדבר  אם  לישראל,  מחוץ  אכיפה  לרשות  המידע  העברת  )4( לצורך 
למשטרת ישראל או לרשות האמורה, למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות 

)1( עד )�( 

)ב( בקשה לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב ותיתמך בתצהיר; בבקשה יצוינו בין השאר 
כל אלה:

)1( פרטי זהותו, דרגתו ותפקידו של המבקש;

)2( תמצית העובדות שעליהן מתבססת הבקשה; 

)�( תוצאת הזיהוי, האמצעים הביומטריים או הנתונים הביומטריים המבוקשים, 
והמטרות שלשמן הם נדרשים 

)ג( בית המשפט רשאי להורות לרשות להעביר לעיונו את המידע המבוקש, לפני 
שיחליט על מתן צו לפי סעיף קטן )א(; מידע שהועבר לבית המשפט כאמור יועמד 

לעיונו בלבד, לא ייאגר ויימחק לאחר העיון בו 
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)ד( לא יורה בית המשפט לפי הוראות סעיף קטן )א( על העברת אמצעים או נתונים 
ביומטריים מתוך המאגר, אלא אם כן שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי קיים 
אינטרס ציבורי חיוני המחייב זאת וכי אין אפשרות להשגת המטרה שלשמה נדרשים 

האמצעים או הנתונים כאמור, בדרך אחרת  

)ה( סירב שופט לתת צו כמבוקש בסעיף קטן )א(, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או 
נציגו לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט המחוזי או שופט של בית המשפט 

המחוזי שנשיאו מינהו לכך 

)ו( ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל יגיש, מדי שישה חודשים, דין וחשבון 
ליועץ המשפטי לממשלה על הבקשות שהוגשו והצווים שניתנו לפי סעיף קטן )א( 

העברת מידע לצורך 
חקירת חשד לקבלת 
מסמך זיהוי במרמה

משטרת ישראל רשאית לקבל מהרשות אמצעים ונתונים ביומטריים של אדם הכלולים 19 
במאגר הביומטרי, אף בלא צו של בית משפט לפי סעיף 18, לצורך חקירת חשד בדבר 
קבלת מסמך זיהוי או ניסיון לקבל מסמך זיהוי תוך מסירת פרטים כוזבים לעובד משרד 
הפנים בעת נטילת אמצעים ביומטריים מאותו אדם לפי סעיף �)א(, וזאת על סמך תלונה 

שהוגשה למשטרת ישראל בשל אותו חשד  

דין וחשבון לוועדת 
הכנסת ליישומים 

ביומטריים

השר לביטחון הפנים ימסור, מדי שנה, דין וחשבון לוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים, 20 
שיכלול את מספר הבקשות שהוגשו לרשות ולבית המשפט לפי סימן זה, ואת מספר 

הצווים שניתנו לפי סעיף 18, תוך ציון המטרות שלשמן ניתנו 

משטרת ישראל לא תמסור מידע שהועבר אליה לפי הוראות סימן זה לכל גורם אחר 21 הגבלת העברה
על אף האמור בכל דין, למעט לרשויות התביעה, לבית המשפט, למרכז הלאומי לרפואה 
משפטית, לרשויות הביטחון וכן לרשות אכיפה מחוץ לישראל שהותר להעביר אליה 
מידע לפי סעיף 18)א()4(, הכל למטרות המנויות בסעיף 18)א()1( עד )�(, בלבד, ובמסגרת 

מילוי תפקידיהם  

שמירת דינים לעניין 
חומר חקירה וראיות 

בהליך פלילי

אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין לרבות פקודות משטרת ישראל 22 
]נוסח חדש[, התשל"א-1971 8, לעניין החזקה, שמירה,  כהגדרתן בפקודת המשטרה 

מידע לקבל  ישראל  למשטרת  לאפשר  מוצע   סעיף 19 
מהמאגר לצורך חקירת חשד בדבר קבלת מסמך   
פרטים  מסירת  תוך  זיהוי,  מסמך  לקבל  ניסיון  או  זיהוי 
כוזבים לעובד משרד הפנים, בשלב ההרכשה  יובהר כי 
הצלחת שלב ההרכשה חיונית ליישומו של החוק המוצע 
ולהפעלת המהלך של הנפקת מסמכי זיהוי אמינים לתושבי 
המדינה  במטרה למנוע כמה שיותר ניסיונות ליצור זהויות 
הפנים  במשרד  כוזבים  פרטים  מסירת  ידי  על  כפולות 
ומאחר  התיעוד,  והנפקת  ההרכשה  של  הראשוני  בשלב 
שמדובר בעבירות המהוות ניסיון להונאה, וממילא ראיות 
לאפשר  שבמטרה  הרי  במאגר,  נמצאות  לעניין  הנוגעות 
חקירה מיטבית של החשדות במקרים אלה, מוצע לקבוע 
כי המשטרה תוכל לקבל מידע מהמאגר במקרים האמורים 

גם בלא קבלת צו מבית המשפט 

מוצע לקבוע כי השר לביטחון הפנים ידווח, מדי  סעיף 20 
ביומטריים  ליישומים  הכנסת  לוועדת  שנה,   
הכנסת  ועדת   - )להלן  המוצע   �2 בסעיף  כמשמעותה 
ליישומים ביומטריים(, על מספר הבקשות שהוגשו לרשות 
ולבית המשפט, להעברת מידע למשטרת ישראל מהמאגר 

לפי שניתנו  כאמור  מידע  להעברת  הצווים  מספר   ועל 
סעיף 18 המוצע, תוך ציון המטרות שלשמן ניתנו  הדיווח 
כאמור בא להבטיח שקיפות ובקרה של הרשות המחוקקת 

על פעילות הרשות המבצעת - משטרת ישראל 

ולשם  הביומטרי  המידע  של  רגישותו  בשל   סעיף 21 
אבטחת המידע והגנת פרטיותם של התושבים   
שלגביהם מתייחס המידע, מוצע לקבוע הוראה האוסרת 
על המשטרה שקיבלה מידע מן המאגר בהתאם להוראות 
סעיפים 17 עד 19 המוצעים, להעבירו לגורם אחר  עם זאת 
מוצע לסייג איסור זה ולאפשר את העברת המידע לרשויות 
התביעה, לבית המשפט, למרכז הלאומי לרפואה משפטית 
ולרשויות הביטחון, וכן לרשויות האכיפה בחו"ל כמוצע 
בסעיף 18)א()4(, וזאת למטרות המנויות בסעיף 18)א()1( עד 

)�( בלבד, ובמסגרת מילוי תפקידיהם 

מוצע לקבוע כי אין בהוראות סימן ג' לפרק ה'  סעיף 22 
המוצע כדי לגרוע מההסדרים השונים שנקבעו   
החזקה,  לעניין  ישראל,  משטרת  בפקודות  לרבות  בדין 
שמירה, העמדה לעיון או כל שימוש אחר בחומר חקירה או 
בראיות המוגשות לבית המשפט במסגרת הליכים פליליים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' �90   8
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העמדה לעיון או כל שימוש אחר, בחומר חקירה כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 9, או בראיות המוגשות, במסגרת ההליך הפלילי, 

לבית משפט 

סימן ד': העברת מידע לרשויות הביטחון

העברת מידע 
לרשויות הביטחון 

וגישת הרשויות 
למאגר

הרשות תעביר לרשויות הביטחון מידע מתוך המאגר הביומטרי ותאפשר להם גישה �2 
למאגר, לצורך מימוש ייעודם ותפקידיהם; העברת המידע והגישה למאגר, תהיה על 

פי הכללים שייקבעו  

רשות ביטחון לא תמסור מידע שהועבר אליה לפי סימן זה לכל גורם אחר על אף האמור 24 הגבלת העברה
בכל דין, למעט לגורם שנקבע בכללים 

פרק ו': שמירת סודיות, אבטחה והגנה על פרטיות

)א( הכללים, וכן הנחיות הרשות ונוהלי הרשות העוסקים בעניינים הקשורים לפעילות 25 מידע חסוי
רשויות הביטחון ולאבטחת מידע, הם חסויים וגילוים או פרסומם אסור; ראש הממשלה 
רשאי לאסור פרסומם של הוראות אחרות שנקבעו לפי חוק זה אם קיים לדעתו אינטרס 

ציבורי המחייב זאת  

�0)ב( העוסקות בעניינים  )ב( המלצות הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף 
הקשורים לפעילות רשויות הביטחון או באבטחת מידע, הן חסויות וגילוין או פרסומן 

אסור 

)ג( ראש הממשלה רשאי להתיר פרסום מידע האסור לפרסום לפי סעיף זה, וכן רשאי 
הוא לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן היתר לפרסום 

שמירת סודיות 
והגבלת השימוש 

אדם שהגיעו לידיו תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו אמצעים ביומטריים 26 
שניטלו לפי חוק זה, נתונים ביומטריים שהופקו מהם או תוצאות זיהוי, וכן אדם שהגיע 
לידיו מידע אחר החסוי לפי חוק זה, לא ימסור ולא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם 

כל שימוש, אלא לפי חוק זה ולצורך ביצוע תפקידו 

שמירת האמצעים 
והנתונים 

הביומטריים 
ואבטחתם 

)א( אמצעים ונתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי יישמרו בהתאם להוראות 27 
אלה:

הוראה זו זהה להוראת סעיף 14ט לחוק סדר הדין הפלילי 
זיהוי(,  אמצעי  ונטילת  בגוף  חיפוש   - אכיפה  )סמכויות 

התשנ"ו-1996 

סימן ד' לפרק ה' המוצע, עניינו "העברת מידע  סעיף 23 
החוק  להצעת   2� בסעיף  הביטחון"   לרשויות   
למאגר  גישה  תהיה  הביטחון  לרשויות  כי  לקבוע  מוצע 
הביומטרי, לצורך מימוש ייעודם ותפקידיהם, ובין השאר 
לשם סיכול פיגועים והגנה מפני פגיעה בחיי אדם, וזאת 

על פי הכללים שייקבעו  

בהעברת הביטחון  רשויות  את  להגביל  מוצע   סעיף 24 
מידע שקיבלו לפי סעיף �2 המוצע, ולקבוע כי   
מידע כאמור לא יועבר לכל גורם אחר על אף האמור בכל 

דין, למעט לגורם שנקבע בכללים 

לכללים,  בנוגע  סודיות  הוראת  לקבוע  מוצע   סעיף 25  
להנחיות ולנוהלי הרשות העוסקים בשימוש על   

ידי רשויות הביטחון במאגר ובאבטחת המידע, וכן בנוגע 
להמלצות הממונה על היישומים הביומטריים בעניינים 
 אלה, זאת בשל רגישותם המיוחדת והצורך בהגנה מרבית על

סודיותם  ההסדר המוצע דומה להסדר הקבוע בסעיפים 21 
ו–22 לחוק שירות הביטחון הכללי 

והגבלות סודיות  שמירת  חובת  לקבוע  מוצע   סעיף 26 
על שימוש, שיחולו על מי שהגיעו לידיו, תוך   
כדי מילוי תפקידו, אמצעים ונתונים ביומטריים או תוצאות 
זיהוי לפי החוק המוצע, וכן על מי שהגיע לידיו מידע אחר 
החסוי לפי הוראות סעיף 25 המוצע  במקביל מוצע לקבוע, 
בסעיף 29)ב( להצעת החוק, כי הפרה של החובה וההגבלות 

האמורות מהווה עבירה פלילית  

המידע אבטחת  לעניין  הוראות  לקבוע  מוצע   סעיף 27 
הביומטרי המצוי במאגר  הוראות אלה נועדו   
מוסמכים  שאינם  לגורמים  המידע  זליגת  מפני  להגן 

ס"ח התשמ"ב, עמ' �4   9

העמדה לעיון או כל שימוש אחר, בחומר חקירה כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 9, או בראיות המוגשות, במסגרת ההליך הפלילי, 

לבית משפט 

סימן ד': העברת מידע לרשויות הביטחון

הרשות תעביר לרשויות הביטחון מידע מתוך המאגר הביומטרי ותאפשר להם גישה �2 
למאגר, לצורך מימוש ייעודם ותפקידיהם; העברת המידע והגישה למאגר, תהיה על 

פי הכללים שייקבעו  

העברת מידע 
לרשויות הביטחון 

וגישת הרשויות 
למאגר

רשות ביטחון לא תמסור מידע שהועבר אליה לפי סימן זה לכל גורם אחר על אף האמור 24 
בכל דין, למעט לגורם שנקבע בכללים 

הגבלת העברה

פרק ו': שמירת סודיות, אבטחה והגנה על פרטיות

)א( הכללים, וכן הנחיות הרשות ונוהלי הרשות העוסקים בעניינים הקשורים לפעילות 25 
רשויות הביטחון ולאבטחת מידע, הם חסויים וגילוים או פרסומם אסור; ראש הממשלה 
רשאי לאסור פרסומם של הוראות אחרות שנקבעו לפי חוק זה אם קיים לדעתו אינטרס 

ציבורי המחייב זאת  

מידע חסוי

�0)ב( העוסקות בעניינים  )ב( המלצות הממונה על יישומים ביומטריים לפי סעיף 
הקשורים לפעילות רשויות הביטחון או באבטחת מידע, הן חסויות וגילוין או פרסומן 

אסור 

)ג( ראש הממשלה רשאי להתיר פרסום מידע האסור לפרסום לפי סעיף זה, וכן רשאי 
הוא לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן היתר לפרסום 

אדם שהגיעו לידיו תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו אמצעים ביומטריים 26 
שניטלו לפי חוק זה, נתונים ביומטריים שהופקו מהם או תוצאות זיהוי, וכן אדם שהגיע 
לידיו מידע אחר החסוי לפי חוק זה, לא ימסור ולא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם 

כל שימוש, אלא לפי חוק זה ולצורך ביצוע תפקידו 

שמירת סודיות 
והגבלת השימוש 

)א( אמצעים ונתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי יישמרו בהתאם להוראות 27 
אלה:

שמירת האמצעים 
והנתונים 

הביומטריים 
ואבטחתם 
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)1( בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה אליו, וכן מפני 
העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין;

)2( בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות לפי חוק זה;

)�( בדרך שתבטיח הגנה על פרטיותם של התושבים שהאמצעים והנתונים 
השימוש  אופן  אחר  ופיקוח  בקרה  ותאפשר  אליהם,  מתייחסים  הביומטריים 

במאגר, לרבות שימוש החורג ממסגרת ההרשאה לפי סעיף 11 

)ב( פעולות המבוצעות במאגר יתועדו באופן שיאפשר פיקוח ובקרה על ביצוען 

)ג( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים, התשנ"ח- 101998, ולפי חוק הגנת הפרטיות 

הממונה על 
הפרטיות

השר, בהסכמת שר המשפטים, ימנה, מבין עובדי הרשות, ממונה על הפרטיות במאגר 28 
הביומטרי; הממונה על הפרטיות יפקח על שמירת הפרטיות של התושבים שאמצעי 
הזיהוי הביומטריים ונתוני הזיהוי הביומטריים שלהם כלולים במאגר, בהתאם להוראות 

לפי חוק הגנת הפרטיות ולפי חוק זה 

פרק ז': שונות

)א( המסרב לנטילת אמצעי זיהוי ביומטרי ממנו, לצורך הנפקת תעודת זהות, לפי 29 עונשין
הוראות סעיף �)א(, דינו - מאסר שנה  

)ב( המוסר או המגלה אמצעים ביומטריים, נתונים ביומטריים, תוצאות זיהוי או מידע 
חסוי, בניגוד להוראות סעיף 26, או העושה בהם שימוש בניגוד להוראות אותו סעיף, 

דינו - מאסר שלוש שנים; עשה כן ברשלנות, דינו - מאסר שנה 

)ג( העורך השוואה בין אמצעים ביומטריים שניטלו מאדם או נתונים ביומטריים 
שהופקו מהם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים שבמסמך זיהוי, בלא סמכות לפי 

חוק זה, דינו - מאסר שלוש שנים 

)ד( המשיג מהמאגר הביומטרי, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו לפי חוק 
זה או העושה במאגר שימוש או פעולה שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים 

ידי  על  במידע  שימוש  מפני  להגן  וכן  בו,  להשתמש 
גורמים מוסמכים, שלא בהתאם להוראות החוק המוצע, 
ולמנוע פגיעה בפרטיות התושבים שהאמצעים והנתונים 

הביומטריים שלהם שמורים במאגר 

מוצע כי מקרב עובדי הרשות ימונה ממונה על  סעיף 28 
הפרטיות  שמירת  על  יפקח  אשר  הפרטיות,   
בתפעול המאגר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, 
והוראות  הפרטיות(  הגנת  חוק   - )להלן  התשמ"א-1981 
בתוך  מבקר  גורם  למנות  ההוראה  מטרת  המוצע   החוק 
הרשות, שיהיה מופקד על היבטי ההגנה על הפרטיות של 

התושבים שפרטיהם כלולים במאגר הביומטרי  

הסעיף המוצע קובע הוראות עונשיות  סעיף 29 

על  העובר  כי  לקבוע  מוצע  )א(  קטן  בסעיף   
בשלב  הפנים  משרד  עובד  עם  פעולה  לשתף  החובה 
שנקבע  ההרכשה(  )שלב  הביומטריים  האמצעים  נטילת 
בסעיף �)א( - דינו מאסר שנה  יובהר כי הוראה זו חלה רק 
לגבי אי–שיתוף פעולה במקרה של הנפקת תעודת זהות, 

ולא כאשר המדובר בהנפקת מסמך נסיעה, שכן לפי חוק 
המרשם חלה על כל תושב החובה לקבל תעודת זהות, 
חובה שאינה קיימת ביחס למסמכי נסיעה  עוד יובהר, כי 
בסעיף  שנקבעה  הפעולה  שיתוף  חובת  אי–מילוי  לעניין 
4)ג( לחוק המוצע, יראו את המסרב לכך כמי שלא הזדהה  
במקרים מתאימים שבהם קיימת חובת הזדהות לפי דין 
יהיה ניתן להעמיד את המסרב לדין פלילי בהתאם לסעיף 
287 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן - חוק העונשין( 

שעניינו "הפרת הוראה חוקית"  

בסעיף קטן )ב( מוצע לקבוע כי המפר את חובת שמירת 
 26 בסעיף  הקבועות  השימוש  על  וההגבלות  הסודיות 
המוצע, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם העובר על הוראה 
זו עשה כן ברשלנות, דינו יהיה מאסר שנה  בסעיף קטן )ג( 
מוצע לקבוע כי מי שיבקש לבצע אימות או בירור זהותו 
של אדם שלא בדרכים שנקבעו בחוק, דינו - מאסר שלוש 
שנים  וכן מוצע לקבוע, בסעיף קטן )ד( המוצע, כי מי שהשיג 
במישרין או בעקיפין מידע מהמאגר שלא כדין או שעשה 

שימוש במאגר שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים 

ס"ח התשנ"ח, עמ' �48   10
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הממונה על 
היישומים 

הביומטריים

)א( ראש הממשלה ימנה ממונה על היישומים הביומטריים; הממונה יהיה עובד �0 
משרד ראש הממשלה 

)ב( תפקידיו של הממונה על היישומים הביומטריים הם:

)1( להמליץ על מדיניות כוללת בתחום היישומים הביומטריים, לרבות לעניין 
יעדים, מדדים, תקנים והנחיות בעניינים אלה:

)א( הקמה, תפעול, ותחזוקה של המאגר הביומטרי וגישה אליו;

)ב( פיתוח היישומים הביומטריים;

)ג( בקרה על היישומים הביומטריים והמאגר הביומטרי;

לעניין  לרבות  הביומטרי,  המאגר  אבטחת  בתחום  מדיניות  על  )2( להמליץ 
הנהלים ותקני האבטחה, ולמעט בעניינים המוסדרים בחוק להסדרת הביטחון 

בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 11; 

)�( לפקח על יישום הוראות חוק זה, והתקנות, הכללים, הנחיות הרשות ונוהלי 
הרשות אשר נקבעו מכוחו, וכן על פעולות ראש הרשות לפי חוק זה 

)ג( הממונה יביא את המלצותיו לפי סעיף קטן )ב( לפני ראש הממשלה, השר או ראש 
�4)ו()1(, כללים, הנחיות הרשות  הרשות, לפי העניין, לפני קביעת תקנות לפי סעיף 

ונוהלי הרשות לפי חוק זה  
ועדת השרים 

ליישומים 
ביומטריים

)א( הממשלה תמנה ועדת שרים ליישומים ביומטריים, אשר תפעל בשמה בעניינים �1 
שקבעה לצורך יישום ההוראות לפי חוק זה 

)ב( ועדת השרים תהיה בת ארבעה חברים לפחות, והם: ראש הממשלה, השר, שר 
המשפטים והשר לביטחון הפנים 

)ג( ראש הממשלה יהיה יושב ראש ועדת השרים ליישומים ביומטריים, והשר - 
ממלא מקומו 

ועדת הכנסת 
ליישומים 
ביומטריים

)א( ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת וועדת המשנה למודיעין �2 
ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, תשמש כוועדת הכנסת 
ליישומים ביומטריים; הוועדה האמורה תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות רשויות 
הביטחון לפי חוק זה ולאבטחת מידע; יושב ראש הוועדה יהיה יושב ראש ועדת החוץ 

והביטחון של הכנסת 

ראש  כי  מוצע  המאגר,  של  רגישותו  בשל   סעיף 30 
הממשלה ימנה ממונה על היישומים הביומטריים    
הממונה יביא את המלצותיו לפני הגורמים השונים כאמור 
בחוק המוצע ויפקח על יישום הוראות החוק, התקנות, 
הכללים, הנחיות הרשות ונוהלי הרשות וכן על פעולות ראש 
הרשות  הממונה יהיה גוף מטה מנחה, שיתפקד כגורם מפקח 
ומבקר, אשר יבטיח את יישום המדיניות בנוגע ליישומים 

הביומטריים, כמפורט בסעיף המוצע 

מוצע כי הממשלה תקים ועדת שרים מיוחדת,   סעיף 31 
אשר בין חבריה יהיו ראש הממשלה שישמש   
כיושב ראש הוועדה, שר הפנים שישמש כממלא מקום 
יושב ראש הוועדה, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים  
הוועדה תדון בעניינים שייקבעו בידי הממשלה, לצורך 
יישום הוראות החוק המוצע, ובין השאר תאשר את התקנות 
והכללים הנקבעים מכוחו, וזאת בשל רגישות הנושא, ייחודו 

של המאגר, והצורך בקביעת הסדרים לעניין העברת המידע 
והשימוש במאגר בשים לב הן להיבטים הביטחוניים והן 

להיבטים של הגנת הפרטיות ואבטחת המידע 

מוצע כי ועדה משותפת לוועדת החוקה חוק   סעיף 32 
ומשפט של הכנסת ולוועדת המשנה למודיעין   
ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 
תשמש כוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים לפי החוק 
המוצע  הוועדה תדון בעניינים הנוגעים לרשויות הביטחון 
ולאבטחת המידע לפי החוק המוצע, ובין השאר תאשר את 
הכללים הנקבעים מכוחו, וזאת בשל היבטיו הייחודיים 
  �1 של המאגר, כפי שתואר לעיל בדברי ההסבר לסעיף 
מוצע לקבוע כי ישיבות הוועדה יהיו חסויות, אלא אם כן 
החליטה הוועדה אחרת, וזאת לאור ההיבטים הביטחוניים 

בעניינים שבהם היא תעסוק 

ס"ח התשנ"ח, עמ' �48   11

)א( ראש הממשלה ימנה ממונה על היישומים הביומטריים; הממונה יהיה עובד �0 
משרד ראש הממשלה 

הממונה על 
היישומים 

הביומטריים
)ב( תפקידיו של הממונה על היישומים הביומטריים הם:

)1( להמליץ על מדיניות כוללת בתחום היישומים הביומטריים, לרבות לעניין 
יעדים, מדדים, תקנים והנחיות בעניינים אלה:

)א( הקמה, תפעול, ותחזוקה של המאגר הביומטרי וגישה אליו;

)ב( פיתוח היישומים הביומטריים;

)ג( בקרה על היישומים הביומטריים והמאגר הביומטרי;

לעניין  לרבות  הביומטרי,  המאגר  אבטחת  בתחום  מדיניות  על  )2( להמליץ 
הנהלים ותקני האבטחה, ולמעט בעניינים המוסדרים בחוק להסדרת הביטחון 

בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 11; 

)�( לפקח על יישום הוראות חוק זה, והתקנות, הכללים, הנחיות הרשות ונוהלי 
הרשות אשר נקבעו מכוחו, וכן על פעולות ראש הרשות לפי חוק זה 

)ג( הממונה יביא את המלצותיו לפי סעיף קטן )ב( לפני ראש הממשלה, השר או ראש 
�4)ו()1(, כללים, הנחיות הרשות  הרשות, לפי העניין, לפני קביעת תקנות לפי סעיף 

ונוהלי הרשות לפי חוק זה  

)א( הממשלה תמנה ועדת שרים ליישומים ביומטריים, אשר תפעל בשמה בעניינים �1 
שקבעה לצורך יישום ההוראות לפי חוק זה 

ועדת השרים 
ליישומים 
ביומטריים

)ב( ועדת השרים תהיה בת ארבעה חברים לפחות, והם: ראש הממשלה, השר, שר 
המשפטים והשר לביטחון הפנים 

)ג( ראש הממשלה יהיה יושב ראש ועדת השרים ליישומים ביומטריים, והשר - 
ממלא מקומו 

)א( ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת וועדת המשנה למודיעין �2 
ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, תשמש כוועדת הכנסת 
ליישומים ביומטריים; הוועדה האמורה תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות רשויות 
הביטחון לפי חוק זה ולאבטחת מידע; יושב ראש הוועדה יהיה יושב ראש ועדת החוץ 

והביטחון של הכנסת 

ועדת הכנסת 
ליישומים 
ביומטריים
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)ב( ישיבותיה של ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים יהיו חסויות, ופרסומם של 
הדברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, לאחר 

שמיעת עמדת ראשי רשויות הביטחון 

דיווחי ראש הרשות, 
רשויות הביטחון 

והממונה על 
הפרטיות

)א( ראש הרשות ידווח בכתב, מדי שנה, לשר, לממונה על היישומים הביומטריים, �� 
7 לחוק הגנת הפרטיות )בסעיף זה - רשם מאגרי המידע(  לרשם כהגדרתו בסעיף 

ולוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים, על כל אלה:

)1( מספר הפניות מאת משטרת ישראל לרשות או לבית המשפט לצורך קבלת 
מידע מהמאגר לפי הוראות סימן ג' לפרק ה'; 

)2( אירועים חריגים שאירעו במאגר הביומטרי בכל הנוגע לאבטחת המידע, 
לרבות ניסיונות לקבל מידע מהמאגר ממי שאינו מורשה לכך או להעביר מידע 

מהמאגר למי שאינו מורשה כאמור 

)א(, ידווח ראש הרשות, בכתב, באופן מיידי,  )ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 
לגורמים המנויים באותו סעיף קטן, על כל אירוע חריג שיש בו משום חשש לדליפת 
מידע מהמאגר הביומטרי, ניסיון פריצה אליו או פגיעה בו, ועל הצעדים שננקטו בעקבות 

אותו אירוע  

הכנסת  ולוועדת  הממשלה  לראש  שנה,  מדי  בכתב,  ידווחו  הביטחון  )ג( רשויות 
ליישומים ביומטריים, על מספר המקרים שבהם נעשה שימוש במאגר הביומטרי לצורך 
איתור חשודים בביצוע עבירות וסיכולן, ועל אירועים חריגים במהלך השימוש שנעשה 

על ידם במאגר הביומטרי 

)ד( הממונה על הפרטיות ידווח בכתב, מדי שנה, לשר, לשר המשפטים, לוועדת החוקה 
חוק ומשפט של הכנסת, ולרשם מאגרי המידע, על פעולותיו לפי חוק זה 

ביצוע, תקנות, 
כללים, הנחיות 

ונהלים 

)א( השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת השרים ליישומים �4 
ביומטריים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, 

למעט בעניינים הקבועים בסעיף קטן )ב(, לרבות תקנות בעניינים כמפורט להלן:

אמצעים  נטילת  לרבות  זה,  חוק  לפי  ביומטריים  אמצעים  נטילת  )1(  אופן 
ביומטריים מאלה: 

)א( מקטינים, מקשישים, ומאנשים עם מוגבלות;

בנוגע מיוחדות  דיווח  חובות  לקבוע  מוצע   סעיף 33 
ובכל  בו  והשימוש  מהמאגר  מידע  להעברת   
הנוגע לאירועים חריגים שאירעו במאגר, ובין השאר בכל 
מקרה של חשש לדליפה או ניסיון פריצה למאגר  זאת, 
לאור רגישותו של המאגר והחשיבות המיוחדת בשמירה 
על המידע הביומטרי המצוי בו  נוסף על כך, מוצע לקבוע 

חובת דיווח בנוגע לשמירה על הפרטיות בתפעול המאגר 

הפנים שר  כי  )א(,  קטן  בסעיף  לקבוע,  מוצע   סעיף 34 
יהיה אחראי על ביצועו של החוק המוצע ולשם   
כך יהיה רשאי להתקין תקנות ביצוע, בין השאר לעניין אופן 
נטילת האמצעים הביומטריים, העברתם למאגר הביומטרי 
והפקת נתונים ביומטריים מהם  כמו כן יוסמך השר לקבוע 
הוראות לעניין אופן העברת מידע מהמאגר למשרד הפנים 

לפי הוראות סימן ב' לפרק ה' המוצע, ותדירות העברתו  

לעניין תקנות בדבר נטילת אמצעים ביומטריים לפי 
החוק מוצע, מוצע להבהיר כי בסמכות שר הפנים לקבוע 

ובין  אוכלוסיה,  של  שונות  לקבוצות  מיוחדים  הסדרים 
השאר לגבי קטינים, קשישים ואנשים עם מוגבלות, ולקבוע 
במפורש כי קביעת הסדרים כאמור לגבי נשים מוסלמיות 
ודרוזיות תיעשה תוך התחשבות ברגשות הדת והמסורת  
יצוין כי במקביל להסמכה זו בוטל, בסעיף �6)2()ב( להצעת 
החוק, הפטור משילוב תמונה בתעודת זהות שניתן למי 
שהצהירה כי אינה מצטלמת מטעמי דת )ראו דברי הסבר 

לסעיף האמור( 

בסעיף קטן )ב( מוצע לקבוע כי חקיקת משנה הנוגעת 
הנדרשת  מידע,  ולאבטחת  הביטחון  רשויות  לפעילות 
ראש  בידי  בכללים  תיקבע  המוצע,  החוק  של  לביצועו 
ביומטריים  ליישומים  השרים  ועדת  באישור  הממשלה, 
שנמסרה  ולאחר  ביומטריים  ליישומים  הכנסת  וועדת 

המלצת הממונה על יישומים ביומטריים 

 בסעיפים קטנים )ג( ו–)ד( מוצע לקבוע כי ראש הרשות 
רשאי, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים 
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)ב( מנשים מוסלמיות ודרוזיות; קביעה כאמור תיעשה תוך התחשבות 
ברגשות דת ומסורת;

)2( דרכי פעולה במקרים שבהם לא ניתן ליטול מאדם אמצעים ביומטריים לפי 
חוק זה, מסיבות בריאותיות או אחרות;

)�( העברת אמצעים ביומטריים שניטלו לפי חוק זה, לרשות, והפקת נתונים 
ביומטריים מהם;

)4( העברת מידע מהרשות לעובדי משרד הפנים לפי סימן ב' לפרק ה', ובכלל 
זה אופן העברת המידע ותדירות ההעברה 

)ב( ראש הממשלה רשאי, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת 
ליישומים ביומטריים ולאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים לפי 
סעיף �0)ג(, לקבוע כללים לביצועו של חוק זה בכל הנוגע לפעילות רשויות הביטחון 

ולאבטחת מידע 

)ג( ראש הרשות רשאי, באישור השר וראש הממשלה, ובעניינים הנוגעים לפעולות 
רשויות הביטחון - באישור ראש הממשלה, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על 
יישומים ביומטריים לפי סעיף �0)ג(, ובכפוף להוראות חוק זה ולתקנות ולכללים שהותקנו 

מכוחו, לקבוע הנחיות פנימיות, בכתב, בכל עניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות  

)ד( ראש הרשות רשאי, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים 
לפי סעיף �0)ג(, ובכפוף להוראות חוק זה, לתקנות, לכללים ולהנחיות הרשות שהותקנו 
מכוחו, לקבוע נהלים פנימיים, בכתב, בכל עניין הנוגע לניהול הרשות, להפעלתה 

ולאופן מילוי תפקידה 

)ה( השר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים 
וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע תקנות לעניין דרך פעולתו של הממונה 

על הפרטיות  

)1( השר רשאי, בהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים )ו(
ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת החוקה חוק ומשפט של 
הכנסת, לקבוע תקנות בכל הנוגע להעברת מידע מהרשות למשטרת ישראל 
לפי סימן ג' לפרק ה', ובכלל זה לעניין אופן העברת המידע ומחיקתו לאחר תום 
השימוש בו; תקנות לפי פסקה זו יותקנו לאחר שנמסרו לשר המלצות הממונה 

על היישומים הביומטריים לפי סעיף �0)ג( והמלצות הממונה על הפרטיות 

)2( השר לביטחון הפנים רשאי, בהתייעצות עם השר ושר המשפטים ובאישור 
ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע 
 בתקנות הוראות לעניין אופן הטיפול במידע שהועבר למשטרת ישראל לפי

סימן ג' לפרק ה'  

ביומטריים, לקבוע את הנחיות הרשות )באישור השר וראש 
הממשלה ובעניינים ביטחוניים - באישור ראש הממשלה 
לרשות,  הנוגע  עניין  בכל  הרשות,  נוהלי  ואת  בלבד( 

לניהולה, להפעלתה ולמילוי תפקידיה 

יצוין כי ההסמכה הקבועה בסעיפים קטנים )א( עד )ד( 
להתקנת תקנות, כללים, הנחיות והוראות, והמדרג ביניהם, 
דומים להסדר הקבוע בסעיף 21 לחוק שירות הביטחון הכללי  

עוד מוצע בסעיף קטן )ה(, להסמיך את שר הפנים, 
בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים 

ביומטריים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין 
תקנות ביחס לפעולות הממונה על הפרטיות במאגר, זאת 
כדי להבטיח מינהל תקין ולוודא כי פעולות הממונה ישיגו 

את המטרה של הגנת הפרטיות במאגר 

כמו כן, בסעיף קטן )ו( מוצע לקבוע הסמכה להתקנת 
תקנות בכל הנוגע להעברת מידע מהמאגר למשטרה על 
פי סימן ג' לפרק ה' המוצע  בכלל זה מוצע לאפשר קביעת 
הסדרים לעניין אופן העברת המידע ומחיקתו לאחר תום 
השימוש בו ולעניין אופן הטיפול במידע לאחר שהועבר 

למשטרה כאמור 

)ב( מנשים מוסלמיות ודרוזיות; קביעה כאמור תיעשה תוך התחשבות 
ברגשות דת ומסורת;

)2( דרכי פעולה במקרים שבהם לא ניתן ליטול מאדם אמצעים ביומטריים לפי 
חוק זה, מסיבות בריאותיות או אחרות;

)�( העברת אמצעים ביומטריים שניטלו לפי חוק זה, לרשות, והפקת נתונים 
ביומטריים מהם;

)4( העברת מידע מהרשות לעובדי משרד הפנים לפי סימן ב' לפרק ה', ובכלל 
זה אופן העברת המידע ותדירות ההעברה 

)ב( ראש הממשלה רשאי, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת 
ליישומים ביומטריים ולאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים לפי 
סעיף �0)ג(, לקבוע כללים לביצועו של חוק זה בכל הנוגע לפעילות רשויות הביטחון 

ולאבטחת מידע 

)ג( ראש הרשות רשאי, באישור השר וראש הממשלה, ובעניינים הנוגעים לפעולות 
רשויות הביטחון - באישור ראש הממשלה, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על 
יישומים ביומטריים לפי סעיף �0)ג(, ובכפוף להוראות חוק זה ולתקנות ולכללים שהותקנו 

מכוחו, לקבוע הנחיות פנימיות, בכתב, בכל עניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות  

)ד( ראש הרשות רשאי, לאחר שנמסרה לו המלצת הממונה על יישומים ביומטריים 
לפי סעיף �0)ג(, ובכפוף להוראות חוק זה, לתקנות, לכללים ולהנחיות הרשות שהותקנו 
מכוחו, לקבוע נהלים פנימיים, בכתב, בכל עניין הנוגע לניהול הרשות, להפעלתה 

ולאופן מילוי תפקידה 

)ה( השר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים 
וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע תקנות לעניין דרך פעולתו של הממונה 

על הפרטיות  

)1( השר רשאי, בהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים )ו(
ובאישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת החוקה חוק ומשפט של 
הכנסת, לקבוע תקנות בכל הנוגע להעברת מידע מהרשות למשטרת ישראל 
לפי סימן ג' לפרק ה', ובכלל זה לעניין אופן העברת המידע ומחיקתו לאחר תום 
השימוש בו; תקנות לפי פסקה זו יותקנו לאחר שנמסרו לשר המלצות הממונה 

על היישומים הביומטריים לפי סעיף �0)ג( והמלצות הממונה על הפרטיות 

)2( השר לביטחון הפנים רשאי, בהתייעצות עם השר ושר המשפטים ובאישור 
ועדת השרים ליישומים ביומטריים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע 
 בתקנות הוראות לעניין אופן הטיפול במידע שהועבר למשטרת ישראל לפי

סימן ג' לפרק ה'  
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פרסום מידע חסוי 
ואחריות 

 )א( הכללים, וכן הנחיות הרשות, נוהלי הרשות וכל הוראה אחרת החסויים לפי�5 
סעיף 15, אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר 

)ב( אופן שמירתם של כללים, הנחיות הרשות, נוהלי הרשות והוראות אחרות, שלא 
פורסמו לפי הוראות סעיף קטן )א(, לרבות הגדרת סיווגם והפצתם, ייקבע בכללים, 

בהנחיות, בנהלים או בהוראות כאמור, בהתאמה 

)ג( לא יישא אדם באחריות פלילית או משמעתית לפי כללים, הנחיות הרשות, נוהלי 
הרשות או הוראות אחרות, שלא פורסמו, אלא אם כן הובאו לידיעתו בדרך אחרת כפי 

שקבע ראש הממשלה או ראש הרשות, לפי העניין 

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה ותחולה

תיקון חוק מרשם 
האוכלוסין

בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 -�6 

)1( בפרק ד', לפני סעיף 24 יבוא:
בפרק זה - �2א "הגדרות

ייחודי  זיהוי  המאפשר  מידע   - אלקטרוני"  זיהוי  "אמצעי 
ובלעדי של תושב, בעל מאפיינים שקבעו שר הפנים 

ושר המשפטים לפי סעיף 25)ג(; 

אלקטרונית,  חתימה  חוק   - אלקטרונית"  חתימה  "חוק 
התשס"א-2001 12;

המחשבים,  בחוק  כהגדרתם   - מחשב"  ו–"חומר  "מידע" 
התשנ"ה-1995 �1;

"תעודה אלקטרונית לאימות" - מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק 
חתימה אלקטרונית, שהנפיק שר הפנים בהתאם להוראות 
שקבע יחד עם שר המשפטים לפי סעיף 25)ג(, המאשר כי 

אמצעי זיהוי אלקטרוני מסוים הוא של אדם מסוים ";

)2( בסעיף 25 - 

)א( בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחומר מחשב הכלול בה";

)ב( האמור בו יסומן ")א(" ובו, במקום "לכל תעודה יוצמד תצלום של בעל 
התעודה, חוץ מהתעודה של אישה שהצהירה שאינה מצטלמת מטעמי דת" יבוא 

"על גבי כל תעודה תופיע תמונת תווי הפנים של בעל התעודה";

והנהלים  ההנחיות  הכללים,  כי  לקבוע  מוצע   סעיף 35 
טעונים  אינם  המוצע,   15 סעיף  לפי  החסויים   
פרסום וכי אופן שמירתם ייקבע בהוראות מתאימות  עם 
זאת מוצע להבהיר כי לא יישא אדם באחריות פלילית או 
משמעתית לפיהם אלא אם כן הובאו לידיעתו בדרך אחרת  
הוראה זו דומה להוראת סעיף 22 בחוק שירות הביטחון 

הכללי 

להתאימו כדי  המרשם  חוק  את  לתקן  מוצע   סעיף 36 
להסדר המוצע בהצעת החוק וכן לתכליות נוספות   
אלקטרונית  חתימה  לצורך  הזהות  בתעודת  שימוש  של 
ויישומי "ממשל זמין" )ראו דברי הסבר לסעיף 1(  על פי 

התיקונים המוצעים תתבסס תעודת הזהות על "כרטיס 
חכם" שיאפשר לתושבי ישראל לבצע פעולות מול גורמי 
ממשלה באמצעים אלקטרוניים, הן לצורך אימות אלקטרוני 
בהזדהות מול מערכות ומאגרי מידע ממשלתיים, והן לצורך 
חתימה אלקטרונית על מסמכים וטפסים במקום חתימה 
ידנית הנדרשת כיום, וזאת כאמור כחלק מתפיסת "ממשל 

זמין"  

לפסקאות )1( ו–)2(

מוצע לקבוע, בפסקה )2()ב(, כי תעודת הזהות תכלול 
הדפסה חיצונית של תמונת תווי פנים של כל תושב, תוך 
ביטול הפטור שניתן בעבר לאוכלוסיות שונות בנוגע למסירת 

ס"ח התשס"א, עמ' 210   12

ס"ח התשנ"ה, עמ' �66   1�
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)ג( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( תעודת הזהות תכלול שבב שבו ייכלל חומר מחשב כמפורט להלן:

)1( אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים, כהגדרתם 
בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, 
יישמרו  כאמור  ביומטריים  נתונים  או  אמצעים  התשס"ח-2008; 
בשבב באופן שתתאפשר גישה אליהם בהתאם להוראות החוק 

האמור, בלבד;

)2( תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני; תעודה 
ואמצעי כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה אליהם בידי 

בעל התעודה בלבד או בהרשאתו;

)�( לפי בקשתו של בעל התעודה - אמצעי חתימה, אמצעי לאימות 
חתימה ותעודה אלקטרונית, כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית; 
אמצעים ותעודה כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה 

אליהם בידי בעל התעודה בלבד או בהרשאתו;

)4( פרטים נוספים שיקבע שר הפנים בתקנות; בתקנות לפי פסקה 
זו יקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, את אופן שמירת 

הפרטים שקבע, בשבב 

)ג( שר הפנים ושר המשפטים יקבעו הוראות לעניין אופן הנפקת תעודות 
אלקטרוניות לאימות והמאפיינים של אמצעי זיהוי אלקטרוניים, שייכללו 
בשבב לפי סעיף זה, ודרכי אבטחתם ואבטחת חומר מחשב אחר הכלול 

בשבב האמור ";

תצלום ושילובו בתעודת הזהות  מוצע לבטל את הפטור 
האמור בשל החשיבות שישנה למסמכי הזיהוי ולשימוש 
בתמונת בעל התעודה לצורך אימות "בעין" של זהותו, גם 
בלא שימוש באמצעי זיהוי ביומטריים, על ידי שוטר, פקיד 
משרד הפנים, וכל גורם אחר המשתמש בתעודת הזהות 
לזיהוי על פי חוק  יצוין כי במקביל לביטול הפטור כאמור, 
הוסמך שר הפנים בסעיף �4)א()1( המוצע לקבוע הוראות 
מיוחדות לעניין נטילת אמצעים ביומטריים מנשים דרוזיות 

ומוסלמיות, תוך התחשבות ברגשות דת ומסורת 

בפסקה )2()ג( מוצע לקבוע כי תעודת הזהות תכלול 
שבב אלקטרוני אשר בו ייכלל חומר מחשב )מידע ותוכנות(, 

כדלקמן:

)1( אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים, 
למידע,  והגישה  השמירה  לאופן  הקשור  בכל  כאשר 
יחולו ההסדרים הקבועים בחוק המוצע  יצוין כי עדיין 
לא נקבע אם ייכללו בתעודת הזהות הן אמצעי הזיהוי 
תיערך  הביומטרית  ההשוואה  ואם  הזיהוי,  נתוני  והן 
בנוסחו  החוק  ואולם  לתעודה,  מחוץ  או  התעודה  על 
המוצע, מאפשר מימוש של כל אחת מהחלופות, ואינו 

מוגבל לאחת מהן; 

)2( אמצעי זיהוי אלקטרוני ותעודה אלקטרונית לאימות, 
המאמתת אותו, שיאפשרו זיהוי ייחודי של בעל התעודה  
"המפתח  שיטת  בסיס  על  מתאפשר  זה  ייחודי  זיהוי 
פי  על  ההצפנה   תורת  מתחום  שיטה  שהיא  הציבורי", 

שיטה זאת, מיוצר צמד "מפתחות", האחד נקרא "המפתח 
הפרטי" והשני נקרא "המפתח הציבורי"  צמד המפתחות 
"המפתח  הזהות   בתעודת  שיהיה  השבב  על  ייווצר 
הפרטי" יוחזק במקום מאובטח על השבב, לא יצא בשום 
מקרה מהשבב, ובאמצעותו יתבצע האימות האלקטרוני  
 Trusted( "המפתח הציבורי" ייחתם על ידי "גורם אמון"
זו  בחתימתו  אשר  הפנים,  משרד  מטעם   )Third Party
יאשר את זיהוי האדם שלו שייכת התעודה האלקטרונית 

לאימות 

בחוק המוצע "המפתח הפרטי" הוא "אמצעי זיהוי 
המוצע    �6 סעיף  של   )1( בפסקה  כהגדרתו  אלקטרוני" 
המאפיינים של אמצעי הזיהוי האלקטרוני ייקבעו בפירוט 
בידי שר הפנים ושר המשפטים, בתקנות  "המפתח הציבורי" 
באותה  המוגדרת  לאימות"  אלקטרונית  ב"תעודה  ייכלל 
פסקה כמסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, 
התשס"א-2001 )להלן - חוק חתימה אלקטרונית(, המאשר 
כי "אמצעי זיהוי אלקטרוני" מסוים הוא של אדם מסוים  
אופן הנפקת התעודה האלקטרונית ייקבע בידי שר הפנים 

ושר המשפטים, בתקנות 

פעולת השימוש באמצעי הזיהוי האלקטרוני, ואימות 
זהות המשתמש באמצעותה דומה במהותה הטכנולוגית 
לתהליכים המשמשים לחתימה אלקטרונית לפי חוק חתימה 
השימוש  של  המשפטית  התכלית  ואולם  אלקטרונית; 
בטכנולוגיה זו בחוק המוצע אינה כתחליף לחתימה בעלת 

)ג( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( תעודת הזהות תכלול שבב שבו ייכלל חומר מחשב כמפורט להלן:

)1( אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים, כהגדרתם 
בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, 
יישמרו  כאמור  ביומטריים  נתונים  או  אמצעים  התשס"ח-2008; 
בשבב באופן שתתאפשר גישה אליהם בהתאם להוראות החוק 

האמור, בלבד;

)2( תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני; תעודה 
ואמצעי כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה אליהם בידי 

בעל התעודה בלבד או בהרשאתו;

)�( לפי בקשתו של בעל התעודה - אמצעי חתימה, אמצעי לאימות 
חתימה ותעודה אלקטרונית, כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית; 
אמצעים ותעודה כאמור יישמרו בשבב באופן שתתאפשר גישה 

אליהם בידי בעל התעודה בלבד או בהרשאתו;

)4( פרטים נוספים שיקבע שר הפנים בתקנות; בתקנות לפי פסקה 
זו יקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, את אופן שמירת 

הפרטים שקבע, בשבב 

)ג( שר הפנים ושר המשפטים יקבעו הוראות לעניין אופן הנפקת תעודות 
אלקטרוניות לאימות והמאפיינים של אמצעי זיהוי אלקטרוניים, שייכללו 
בשבב לפי סעיף זה, ודרכי אבטחתם ואבטחת חומר מחשב אחר הכלול 

בשבב האמור ";
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)�( אחרי סעיף 28 יבוא:

"חובות בעל תעודת 
זהות 

תושב שהונפקה לו תעודת זהות חייב -28א 

תעודת  על  שמירה  לשם  סבירים  אמצעים  )1( לנקוט 
בתעודה  לרעה  שימוש  מניעת  ולשם  לו  שהונפקה  הזהות 
האלקטרונית לאימות ובאמצעי הזיהוי האלקטרוני הכלולים 

בשבב שבתעודת הזהות;

)2( להודיע לפקיד רישום או למי שיקבע שר הפנים, בדרך 
שיקבע, מיד כשנודע לו כי נפגעה שליטתו בתעודת הזהות 

או במידע השמור בה 

אחריות לשימוש 
בתעודת זהות 

תושב שהונפקה לו תעודת זהות לא יהיה אחראי לנזק שנגרם 28ב 
בשל הסתמכות על פעולה שבוצעה באמצעות אמצעי הזיהוי 
האלקטרוני שבשבב, בלא הרשאתו, אלא אם כן הסכים אחרת, 

בכתב ";

)4( בסעיף ��, האמור בו יסומן ")ג(" ולפניו יבוא:

")א( החודר שלא כדין לחומר המחשב הכלול בשבב שבתעודת הזהות, דינו 
- מאסר חמש שנים 

תוקף משפטי, אלא כאמצעי הזדהות ואבטחת מידע כדי 
לאפשר גישה מאובטחת ומבוקרת ליישומים או למאגרי 
המוכרת  ל"סיסמא"  תחליף  היא  רבים,  ובמובנים  מידע, 
ממערכות מחשב, אך ברמת אבטחה גבוהה יותר )"אימות 
חזק" - Strong Authentication(  התעודה האלקטרונית 
"זיהוי אלקטרוני" של  לאימות משמשת במובן זה, מעין 
התושב בתחום העולם האלקטרוני-וירטואלי  לאור האמור 
לעיל, הגישה לאמצעים אלו והשימוש בהם, יהיו נתונים 
בידי בעל התעודה בלבד, או בהרשאתו  הגישה והשימוש 
האמורים לעיל, יתבצעו באמצעות "קוד מספר אישי סודי" 
תעודת  קבלת  עם  יחד  לתושב  שיימסר   ,)PIN-CODE(

הזהות, או בדרך אחרת 

ותעודה  חתימה  לאימות  אמצעי  חתימה,  )�( אמצעי 
אלקטרונית כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, שייכללו 
על פי בקשת בעל התעודה בלבד: אמצעים אלו יאפשרו 
להשתמש בתעודת הזהות גם לצורך חתימה אלקטרונית  
האפשרות להשתמש בתעודת הזהות לצורך כך, תינתן רק 
לאחר שבעל התעודה נתן הסכמתו מדעת לשימוש זה  יובהר 
כי לאחר שנתן בעל התעודה הסכמתו לכך, יחולו עליו כל 
ההסדרים והמחויבויות שבחוק חתימה אלקטרונית, לרבות 
חובתו לנקוט אמצעים סבירים לשמירה ולשליטה על אמצעי 
אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כמתחייב  שברשותו   החתימה 
הגישה לאמצעים אלו והשימוש בהם, יהיו נתונים לבעל 
התעודה בלבד, או בהרשאתו  הגישה והשימוש האמורים 
לעיל, יתבצעו באמצעות שיטה שתיקבע, כגון "מספר אישי 
סודי" שיימסר לתושב יחד עם קבלת תעודת הזהות, או בדרך 

אחרת שתבטיח את שליטתו בתעודה 

)4( פרטים נוספים כפי שיקבע שר הפנים בתקנות  בתקנות 
כאמור ייקבעו גם אופן שמירת הפרטים הנוספים, הרשאת 

הגישה אליהם והשימוש בהם 

לפסקה )3(

מוצע לקבוע הוראות שעניינן חובות שיחולו על בעל 
תעודת זהות אלקטרונית בכל הנוגע לשמירתה ולדיווח על 
פגיעה בשליטתו בה, אחריות בעל התעודה בשל שימוש 
חדירה  בגין  פליליות  ועבירות  הרשאתו  בלא  בתעודה 
למידע ולחומר המחשב המצוי על השבב ובגין פעולות 

לזיוף התעודות  

על פי המוצע נדרש התושב לנקוט אמצעים סבירים 
לשם שמירה על תעודת הזהות, ובכלל זה חייב הוא לשמור 
עליה במקום מאובטח, להימנע מהשארתה בלא השגחה, 
המאפשר  הסודי  מהקוד  בנפרד  התעודה  את  ולשמור 
שימוש בה  כדי למנוע מצבים של שימוש לרעה בתעודה 
בידי מי שאינו בעל התעודה נדרש התושב להודיע לפקיד 
הרישום או למי שיקבע שר הפנים, מיד כשנודע לו כי 
התעודה אבדה, או נגנבה, או הגיעה לרשות גורם אחר  
במקרה כזה, התעודה תוכנס ל"רשימת תעודות מבוטלות", 
וגורם מסתמך יוכל, בטרם הסתמך על הפעולה שבוצעה, 

לבדוק אם אין המדובר בתעודה שבוטלה 

יצוין כי תושב שהונפקה לו תעודת זהות לא יהיה 
אחראי לנזק שנגרם בשל הסתמכות על פעולה שבוצעה 
בלא  שבשבב,  האלקטרוני  הזיהוי  אמצעי  באמצעות 
זה  סעיף  בכתב   אחרת,  הסכים  כן  אם  אלא  הרשאתו, 
מבהיר את חלוקת האחריות בין בעל התעודה לבין מסתמך 

פוטנציאלי 

לפסקה )4(

פריצה  ניסיון  בגין  עונשיות  הוראות  לקבוע  מוצע 
לחומר המחשב שעל התעודה, או ניסיון לזיוף התעודה 
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)ב(  העושה מעשה כאמור בסעיף קטן )א( לצורך זיוף תעודת זהות, ובכלל זה 
לצורך זיוף חומר מחשב הכלול בה כאמור בסעיף 25)ב(, דינו - מאסר שבע שנים; 

לעניין זה, "זיוף" - כהגדרתו בסעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ";

)5( בסעיף 47)א(, אחרי פסקה )6( יבוא:

")7( השימוש בתעודת זהות לצורך הזדהות בתקשורת אלקטרונית וביצוע 
חתימה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; תקנות 

לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר "

 תיקון חוק
הדרכונים

בחוק הדרכונים, התשי"ב-1952, בסעיף 6, אחרי פסקה )4( יבוא:�7 

")5( לקבוע כי דרכון או תעודת מעבר יכילו אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי 
ביומטריים או חומר מחשב אחר; לעניין זה - 

"אמצעי זיהוי ביומטריים" ו"נתוני זיהוי ביומטריים" - כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי 
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ח-2008;

"חומר מחשב" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 "

 תיקון חוק
חופש המידע

בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 14, בסעיף 14, אחרי פסקה )12( יבוא:�8 

")�1( הרשות כהגדרתה בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר 
מידע, התשס"ח-2008 "

)א( תחילתו של חוק זה ביום                                       15 �9 תחילה

)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף 29)א( ביום שבו יוחלו הוראות 
חוק זה על כלל התושבים לפי סעיף 40)�( 

לפסקה )5(

מוצע להסמיך את שר הפנים בהסכמת שר המשפטים 
ושר האוצר לקבוע תקנות לעניין השימוש בתעודת זהות 
חתימה  וביצוע  אלקטרונית  בתקשורת  הזדהות  לצורך 

אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית 

יצוין כי במקביל לתיקון המוצע בחוק המרשם תפורסם 
הצעת חוק לתיקון חוק חתימה אלקטרונית שעניינה הנפקת 
תעודות אלקטרוניות לחתימה אלקטרונית מאושרת על ידי 

המדינה או תאגיד ציבורי 

מוצע לתקן את חוק הדרכונים כך שיהיה ניתן  סעיף 37 
לקבוע בתקנות מכוח החוק האמור כי בהתאם   
נסיעה  מסמך  יכלול  החוק,  בהצעת  המוצע  להסדר 
או  המוצע,  החוק  לפי  ניטלו  אשר  ביומטריים  אמצעים 
או  האמצעים  שילוב  מהם   שהופקו  ביומטריים  נתונים 
הנתונים הביומטריים במסמכי נסיעה, יתבסס על תקנים 
הבין–לאומי  האזרחית  התעופה  ארגון  של  בין–לאומיים 
)ICAO( ושל ארגון התקינה הבין–לאומי )ISO(  תקנים אלה 
גובשו בשנים האחרונות, ובמיוחד לאחר מתקפת הטרור 
בעקבותיה  אשר   ,2001 בספטמבר  ב–11  הברית  בארצות 
זיהוי  לדרוש  ארה"ב,  ובראשן  מערביות,  מדינות  החלו 

ביומטרי מהנכנסים לתחומן  הדרכון האלקטרוני החדש 
הפנים  תווי  תמונות  של  ביומטריים  אמצעים  יכלול 
ותמונת טביעות האצבע, כתמונות בלבד, תוך הגנה עליהן 
הרלוונטיים   הבין–לאומיים  התקנים  פי  על  ואבטחתן, 
תתאפשר  הפנים  תווי  תמונת  של  ביומטרית  השוואה 
בביקורת הגבולות בישראל ובביקורת הגבולות במדינות 
טביעות  של  ביומטרית  השוואה  ואולם  לישראל;  מחוץ 
אצבע תתאפשר רק בביקורת הגבולות של מדינת ישראל, 
אלא אם כן ייחתמו בעתיד הסכמים בילטראליים הדדיים 

עם מדינות אחרות לעניין זה  

מוצע לתקן את חוק חופש המידע, התשנ"ח-  סעיף 38 
1998, כך שהוראות החוק האמור לא יחולו על   
הרשות שתוקם על פי החוק המוצע, זאת לאור רגישות 
המידע המצוי במאגר, והצורך למנוע העברת מידע המצוי 

בו שלא בהתאם להוראות החוק המוצע  

מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה במועד  סעיף 39 
מאוחר למועד פרסומו, אשר ייקבע בעת הכנת   
זאת  בכנסת,  שלישית  ולקריאה  שנייה  לקריאה  החוק 
כדי לאפשר היערכות של משרד הפנים וגורמים אחרים, 
להפעלתו  עם זאת מוצע לקבוע כי תחילתן של הוראות 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 226    14

מועד התחילה ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת   15

)ב(  העושה מעשה כאמור בסעיף קטן )א( לצורך זיוף תעודת זהות, ובכלל זה 
לצורך זיוף חומר מחשב הכלול בה כאמור בסעיף 25)ב(, דינו - מאסר שבע שנים; 

לעניין זה, "זיוף" - כהגדרתו בסעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ";

)5( בסעיף 47)א(, אחרי פסקה )6( יבוא:

")7( השימוש בתעודת זהות לצורך הזדהות בתקשורת אלקטרונית וביצוע 
חתימה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; תקנות 

לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר "

 תיקון חוקבחוק הדרכונים, התשי"ב-1952, בסעיף 6, אחרי פסקה )4( יבוא:�7 
הדרכונים

")5( לקבוע כי דרכון או תעודת מעבר יכילו אמצעי זיהוי ביומטריים, נתוני זיהוי 
ביומטריים או חומר מחשב אחר; לעניין זה - 

"אמצעי זיהוי ביומטריים" ו"נתוני זיהוי ביומטריים" - כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי 
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ח-2008;

"חומר מחשב" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 "

 תיקון חוקבחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 14, בסעיף 14, אחרי פסקה )12( יבוא:�8 
חופש המידע

")�1( הרשות כהגדרתה בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר 
מידע, התשס"ח-2008 "

תחילה)א( תחילתו של חוק זה ביום                                       15 �9 

)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף 29)א( ביום שבו יוחלו הוראות 
חוק זה על כלל התושבים לפי סעיף 40)�( 
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תחולה הדרגתית 
ותקופת מבחן 

חוק זה יוחל בהדרגה, בהתאם להוראות כמפורט להלן:40 

)1( עד יום תחילתו של חוק זה יקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר, בצו, תקופת 
מבחן שבמהלכה יחולו הוראות חוק זה על קבוצות תושבים שיקבע, במטרה לבחון 
בתקופה זו את אופן יישום הוראות החוק על קבוצות אלה; בצו כאמור יקבע השר את 

העניינים שייבחנו בתקופת המבחן ואת המדדים להצלחתו;

)2( 60 ימים לפני תום תקופת המבחן, לכל המאוחר, ידווחו ראש הממשלה והשר 
לוועדת השרים ליישומים ביומטריים, לוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים ולוועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, על ממצאי הבחינה כאמור בפסקה )1(; 

)2(, באישור הוועדות האמורות  )�( השר רשאי, לאחר הדיווח לפי הוראות פסקה 
באותה פסקה ובהתייעצות עם שר האוצר, לקבוע, בצו, כי ההוראות לפי חוק זה יחולו 
על כלל התושבים, ורשאי הוא לקבוע כי ההחלה כאמור תהיה הדרגתית, בהתאם 

לצווים שיקבע  

העונשין שבסעיף 29)א( המוצע, החלות לעניין מי שמסרב 
למסור אמצעי זיהוי ביומטריים בשלב ההרכשה תהיה רק 
לאחר שיחליט שר הפנים להחיל את הוראות החוק המוצע 
על כלל התושבים לפי סעיף 40)�( להצעת החוק, זאת כדי 
ליישם את החוק באופן מידתי ולא לפגוע באותם אנשים 
שייכללו בהגדרת האוכלוסיה שתשתתף בתקופת המבחן, 

טרם החלת החוק באופן מלא על כלל תושבי המדינה 

בהדרגה, יוחל  המוצע  החוק  כי  לקבוע  מוצע   סעיף 40 
בהתאם להוראות המפורטות בסעיף המוצע    

עד יום תחילתו של החוק המוצע, יקבע שר הפנים 
לחוק   מבחן  תקופת  בצו,  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות 
תקופת המבחן תאפשר בחינה מהימנה וקונקרטית בתנאים 
הקיימים במדינת ישראל, של אופן יישום החוק על כל 
כולל  בצו,  שייקבעו  מוגדרות  אוכלוסיות  לגבי  מרכיביו, 
היבטים ציבוריים, טכנולוגיים, תפעוליים ואלו הנוגעים 
להגנה על הפרטיות, זאת בטרם יוחלט על הפעלת החוק 
לגבי כלל התושבים  השר יקבע בצו את העניינים שייבחנו 
בתקופת המבחן ואת המדדים להערכת הביצועים בתקופת 
נושאים  גם  כמו  בה,  שהושגה  ההצלחה  ומידת  המבחן 

המחייבים הערכה מחדש או שיפורים 

הטכנולוגיות  של  הדיוק  רמות  ייבדקו  השאר,  בין 
והן  הזהות,  ואימות  הזיהוי  יכולת  מבחינת  הן  שנבחרו, 
רמות  תמימים   תושבים  של  ה"דחייה"  אחוזי  מבחינת 
הדיוק תלויות מאוד באופן הבדיקה והדיווח, בגודל מדגם 
הבדיקה, באיכות האמצעים הביומטריים שניטלו, בתנאי 
הסביבה של בדיקת ההשוואה הביומטרית, ובפרמטרים

נוספים  מכאן, שיכולים להיות הבדלים משמעותיים בין 
"ניסויי מעבדה" לבין מימוש בפועל של מערכת ספציפית, 
לפיכך,  וכיוצ"ב(   תאורה  חום,  )לחות,  סביבה  בתנאי 
בתקופת המבחן ייבחנו הפרמטרים וההיבטים היישומיים 
המשפיעים, באופן מעשי ובתנאי סביבה אמיתיים ומייצגים, 
באופן שיהיה ניתן לקבוע את תקפותם לפני יישום החוק 

על כלל תושבי המדינה 

כאמור לעיל, יופעל החוק המוצע, בתקופת המבחן, 
רק על קבוצות תושבים שיקבע שר הפנים, ולמשך תקופה 
ומסמכי  זהות  תעודות  יונפקו  המבחן  בתקופת  שיקבע  
נסיעה בהיקפים מוגדרים כפי שיקבע שר הפנים תוך יישום 
הוראות החוק המוצע בכל הנוגע לשילוב המידע הביומטרי 
במסמכי זיהוי אלה, ובחינת תהליכי העבודה של עובדי 
משרד הפנים וגורמים נוספים, מול התושבים ומול הרשות 

והמאגר הביומטרי  

לפי המוצע, לקראת תום תקופת המבחן ידווחו ראש 
הממשלה ושר הפנים לוועדת השרים ליישומים ביומטריים, 
לוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים ולוועדת החוקה חוק 
ומשפט של הכנסת, על תוצאות הפעלת החוק בתקופת 
המבחן  לאחר הדיווח וקבלת אישור הוועדות, יהיה רשאי 
שר הפנים לקבוע, בהתייעצות עם שר האוצר, כי הוראות 
החוק המוצע יחולו על כלל האוכלוסיה, והוא יהיה רשאי 
גם במקרה זה, לקבוע כי ההחלה כאמור תיעשה בצורה 
הדרגתית, בהתאם לצווים שיקבע  ייתכן כמובן כי הניסיון 
שיצטבר בעת החלת הוראות החוק בתקופת המבחן ידרוש 

גם תיקוני חקיקה בחוק המוצע, שייערכו במקביל 
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1

   2008 דצמבר 04 
  ט"תשס כסלו' ז

  
  

  לכבוד
  חוק ומשפט, ר ועדת החוקה"יו
  ששו�� מנח� ב�' כ פרופ"ח

  הכנסת
�  ירושלי

  

  ,שלו� רב

�  2008�ט"התשס, הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי� במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע: הנדו

 הועברה 29.10.08ל שעברה בכנסת בקריאה ראשונה ביו� "נמסר לנו כי הצעת החוק הנ .1
חוק ומשפט הנכבדה שבראשות& לש� הכנתה לקריאות השנייה , לוועדת החוקה

פגרת "וכ� כי ייתכ� שהדיוני� בה ייחלו כבר בשבועות הקרובי� במהל& , והשלישית
 עוד פורס� היו� כי שר הפני� ביקש מהוועדה להשלי� את הדיוני� עוד לפני ".הבחירות

  .התפזרות הכנסת

לימוד , לאפשר דיו� ציבורי, ל"קשי� שלא לדו� בהצעה במהל הפגרה הנאנו פוני� ומב
  . לכנסת הבאהולהמתי� עימה, יסודי של הסוגיה המורכבת

מדובר ברי כי האול� , אנו מביני� את החשיבות שיש בהצעה ואת הטעמי� שביסודה .2
  :מכמה סיבותהמורכבות נובעת . מאודהצעה מורכבת ב

די של כל הגורמי� המעורבי� מצרי& לימוד יסוו, רכבמוטכנולוגי  היבטהה ,ראשית  .א
, ומטריה שנוי במחלוקת בקרב חוקרי�נושא הבי, כי למיטב הבנתנו, נציי�. בנושא

מערכות מידע , הצפנה, ואי� המדובר במשפטני� בלבד אלא באנשי אבטחת מידע
� .ומומחי� בטכנולוגיות הביומטריות עצמ

הנפקת� של ברק מדובר אי� :  מורכב עד מאודכוללההמהל& הבירוקראטי , שנית  .ב
ויש הבדלי� חשובי� בי� תעודות הזהות (ביומטריי� בתעודות שונות אמצעי זיהוי 

�,  יש פה שיקולי� מסוגי� שוני�.כוללארצי מאגר מידע הקמת באלא , )לדרכוני
כדי לוודא שהחוק מדויק ומתאי� לכל , )ולו ג� אנליטית(והדיו� בה� מחייב הפרדה 

 . י� בתחו� אחד לצרכי� בתחו� אחרצרכושאי� זליגה הדדית בי� , מטרה

שיש לו עלות גבוהה ,  ארו&טווחבלתי הפי& למדובר במהל& מהעובדה ש, שלישית  .ג
 ). שאינה באה לידי ביטוי בהצעת החוק(

 יש השלכה דרמטית על הזכות החוקתית להצעת החוק, החשוב מכלבעינינו ו, רביעית  .ד
ראה גל התגובות ( עזה ה� באר(  לא בכדי מעורר נושא הביומטריה ביקורת.לפרטיות

 .מחוגי� נרחבי�, ל"וה� בחו) לפרסו� תזכיר החוק ובהמש& להצעת החוק

 

הזכות היא מאפיי� מובהק של משטר . הזכות לפרטיות היא מאושיות המשטר הדמוקרטי .3
הזכות מוגנת בשורת . והיעדרה הוא מאפיי� מובהק של משטרי� טוטליטריי�, דמוקרטי

, כל פגיעה בזכות לפרטיות. כבוד האד� וחירותו: וכ& ג� בחוק יסוד, אמנות בינלאומיות
, ובכלל זה בדרישות התכלית הראויה, צריכה לעבור את המשוכה הגבוהה של חוק היסוד

 .על מרכיביה השוני�, ודרישת המידתיות
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. כי יש בה פגיעה בזכות לפרטיות, וג� הצעת החוק מודה בכ& בפה מלא, אי� חולק .4
יש בה� , המוצעהמידע הביומטרי מאגר ובמיוחד , יבי� מסוימי� של ההצעהמרכ, עינינוב

, שאינה משרתת את המטרות העיקריות של החוק, בזכות לפרטיותוחמורה פגיעה קשה 
 .שעולה על הנדרש וא+ עלולה להציב את אזרחי מדינת ישראל בפני בעיה ביטחונית קשה

  

ראוי להילמד בזהירות רבה , קתיות יסודיות וקשותשיש לו השלכות חו, נושא כה מורכב .5
אול� , כזהמקי+ ויסודי שאי� לנו ספק כי הוועדה בראשות& תקיי� דיו� . וביסודיות

�שבה כלל אי� תעודות , כי באנגליה, לש� השוואה, נציי�. החיפזו� במקרה כזה מסוכ
קה של מומחי� מעורבות עמו, תו& קיו� שיח ציבורי ער, נדונות הצעות שונות, זהות

 �ועדיי� , במש& מספר שני�)  משפטיי� ואחרי�,מומחי� טכנולוגיי�(מתחומי ידע שוני
המורכבות מחייבת אפשרות הוגנת ללימוד הנושא ולליבו� בדיוני� . אי� ש� החלטה

� .ציבוריי

  

6. �כ& למשל פרק הזמ� שחל+ בי� המועד האחרו� .  הדר&אנו חוששי� כי יש מי שאצה לה
בור לתזכיר לבי� הבאת ההצעה להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת היה קצר להערות הצי

, הבקשה לדיו� כה חריג עוד במהל& פגרת הבחירות מעיד על המש& המגמה הזו. במיוחד
וכ& אנחנו למדי� ג� מראיונות בתקשורת של גורמי� מסחריי� המעורבי� ביוזמה 

 .הממשלתית

  

לכות כה דרמטיות על זכויותיה� של הניסיו� להעביר בחופזה הצעת חוק בעלת הש .7
ר "לנוכח היכרותנו ע� פועל& כיו. אזרחי ישראל וביטחונ� אינה ראויה מבחינה ציבורית

אנו מקווי� ומאמיני� שלא תית� יד למהל& , חוק ומשפט בשני� האחרונות, ועדת החוקה
 .חפוז כזה

  

לימוד , יו� ציבורילאפשר ד, להתאזר בסבלנות, אנו מבקשי� להמתי�, לאור האמור לעיל .8
. ולדחות את הדיו� בהצעת החוק לכנסת הבאה, על ידי מומחי� מתחומי ידע שוני�

אול� יש דברי� שבה� , הרצו� לחדש מוב� לנו. דחיית הדיוני� תפגי� אחריות ציבורית
 .המחושב והיסודי, הקצב הנכו� והנבו� הוא הזהיר

  
  

  ,בברכה

  ר מיכאל בירנהק"ד

  המועצה הציבורית להגנת הפרטיות, המשפטיתהר הוועד"יו

  

  :העתקי�

 חוק ומשפט, חברי וחברות ועדת החוקה �

 היוע( המשפטי לממשלה, מנח� מזוז �

 משרד המשפטי�, ראש הרשות למשפט וטכנולוגיות מידע, ד יור� הכה�"עו �
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 2009 באוגוסט 10  

 69315 פראפ/  

 לכבוד 
 ח"כ ראובן ריבלין
 יושב ראש הכנסת 

 הכנסת
 ירושלים 

 
 

 שלום רב, 

  "המאגר הביומטרי"הצעת חוק בדיוני הכנסת על נאות והליך בחינה מחדש  הנדון:

על קיץ במהלך פגרת הדיון והצבעה חפוזים ובלתי ראויים שלא לקיים אנו פונים אליך בבקשה  .1

מאגר מידע, בו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי עת חוקהצהצעת החוק שבנדון )

 . (2008-התשס"ח

כובד  את אינו הולםעל הצעת החוק הדיון שנערך עד כה בכנסת  - נספח א'(בבהמשך )כפי שנפרט  .2

משקלן של הסוגיות החוקתיות העומדות על הכף, ולא אפשר לח"כים ולציבור לתת עליהן את 

 הפרדת הרשויות ועל ריבונות הכנסת. עקרון הדעת. מעבר לכך, האופן שבו נוהל הדיון מעיב על 

החוק להצבעה במהלך הפגרה, שעה שרבים מהח"כים אינם נמצאים בארץ, רק הצעת העלאת  .3

קריאה שנייה ושלישית, ותמעיט ה להצבעה בבמהלך הכנת גמים שנתגלעותחמיר את הפ

 מכבודה של הכנסת. 

הקמתו של מאגר ביומטרי כידוע, לצד הנפקת מסמכי זיהוי חדשים מסדירה הצעת החוק את  .4

תוצאות מומחי טכנולוגיה ומשפט מזהירים מפני . מסוכן ושנוי במחלוקת עמוקה בקרב הציבור

נזכיר כי גם דליפות מידע ביומטרי ולשימושים שיעשו בו שלא כדין. הרות האסון, שיהיו ל

סכנה לזכות היסוד לפרטיות, אין דוגמתו  של הצעת החוק נאמר, שמאגר מהווה דברי ההסברב

 .  נזק בלתי הפיך"בכל מדינות המערב, ואף עלול "לגרום לתושב 

 משאב מידע וסמכויות מרחיקות לכת בידימעבר לכך עתיד המאגר הביומטרי, אם יקום, לרכז  .5

המאגר הנוספת שעשוי  המזערית, שפגיעתם אינה שקולה אל מול התועלת הרשות המבצעת

, שלפיהן ניתן המומחיםגם נציגי משרד הפנים מאשרים את טענות  .הנטענות יולתרום למטרות

חלוקים רק לגבי הסיכוי הצדדים  .ים מערך הנפקה אמין של מסמכי זיהוי גם ללא מאגרלהק

האם בהעדר  - שני מסמכי זיהוי שוניםשמאן דהוא יצליח להערים על המדינה, ולהנפיק לעצמו 

 . )ראה נספח ב' להלן( זניחאו  ךנמו, אפסיהוא מאגר סיכוי שכזה 

נה על שלום הציבור, ואולם גם מטרות אלו אינן אין חולק על החשיבות של אכיפת החוק וההג

כאזרח גם אתה מודע לסכנות שנובעות ותיק וכי כפרלמנטר מניחים תלויות בהקמת מאגר, ואנו 

מהפקדת כוח בלתי מרוסן בידי גורמי אכיפת החוק, ויודע כי לא פעם אך כפסע מפריד בין 

 . שלטונית יעילות לבין עריצות

http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/408/408.pdf
http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/408/408.pdf
http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/408/408.pdf
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לשיהוי ששותף לאחריות המנגנון הביורוקרטי, של ם ללחצי אנו קוראים לך שלא לשעות .6

חסרת ההצדקה בהנפקת תעודות זהות חדשות, ולכריכה  הממושך וחסר ההצדקה שחל

 ועדת המדע שהתברר במהלך דיוני. כפי וחסרת האחריות של נושא זה בהקמתו של המאגר

, אלא שאז לא ניתן שיםזה מכבר להתחיל בהנפקת מסמכי זיהוי חדניתן היה , (ג' )ראה נספח

"לשווק" לח"כים ולציבור את המאגר הביומטרי כתנאי בלעדיו אין לחיסול מכת הזיופים היה 

 של מסמכי הזיהוי. 

בתוך זמן קצר להתחיל תאפשר הסכמה רחבה, ל. חקיקה מהירה, שתזכה עדיין לא מאוחר .7

להותיר להמשך את ו, לזיוףאמינים, "חכמים" ובלתי ניתנים  בהנפקת מסמכי זיהויביותר 

על סמך ההנחה בהתאם לחוזים שכבר נחתמו כל זאת,  .הדיון בשאלת נחיצותו של המאגר

התמוהה, ואולי אף כדי, שהכנסת תיאות לשמש חותמת גומי על כל תוכנית מרחיקת לכת של 

 .  הממשלתי אנשי המנגנון

מאגר היעמיד הסכנות שלנוכח היא הכרחית הקפדה על הליך חקיקה נאות והוגן כאמור,  .8

דמוקרטיה ושלום הציבור. אך לאופן שבו תנהג הזכויות האדם, בפני  , אם יקום,ביומטריה

הרשות העתידיים עם  הגם על יחסימרחיקות לכת השלכות יהיו הצעת החוק הכנסת ב

 . מנהל הציבורישנרקמות בדומות בכל הנוגע ליוזמות המבצעת 

מיזמים וללא שיתוף הציבור, במחשכים  ,שניםבמשך יגבשו אנשי המנהל לא יעלה על הדעת ש

יעוטו על , מלווים בסוללה של יועצים משפטיים ,ורק אז, טכנולוגיים יומרניים והרי סכנות

 . לאשר להם בחקיקה חפוזה לעשות כרצונםויאיצו בה  הכנסת

ואך טבעי הוא ציבורית אכן, תפקידם של פקידי הרשות המבצעת הוא לנהל וליישם מדיניות  .9

להגן על לעומת זאת, תפקידה  הכנסתצורך כך הם ישאפו להרבות משאבי מידע וכוח. של

שהפקעתן לעוצמה, ולשמור על זכויות היסוד זו האזרחים ועל הדמוקרטיה מפני אותה שאיפה 

 תפרום את האמנה החברתית. 

נודה לך אפוא אם תשקול את הדברים שלעיל ותבקש מועדה של הכנסת לשוב לבחון חלופות  .10

. עוד נבקש, כי לא תעלה את החוק להצבעה במליאההצעת ובא תמאגר הביומטרי בטרם ל

, לעשות כן למרות האמור לעיללמצער, ככל שתחליט , ובמהלך הפגרההצעת החוק להצבעה 

 דיון. ולהשתתף בח"כים להתכונן מבעוד מועד כל השהדבר ייעשה בעיתוי ובאופן שיאפשר ל

 

 בכבוד רב ובברכה, 

 'וק, עו"דאבנר פינצ
 : העתקים

 שר הפניםסגן ראה"מ וח"כ אלי ישי, 
 חברות וחברי הכנסת

 מזכיר הכנסתאיל ינון, מר 
 לכנסת תהיועצת המשפטיאלשטיין, נורית גב' 
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 הליך חקיקה חפוז ולקוי של "הצעת חוק המאגר הביומטרי" -נספח א' 
סביב הקמת המאגר ונראה, בנספח זה נסקור בקצרה את האופן שבו התנהל עד עתה הדיון בכנסת 

כי הוא אינו הולם את כובד משקלן של הסוגיות החוקתיות העומדות על הכף, ולא אפשר לח"כים 
 . בהתאם ולציבור לתת עליהן את הדעת

 בהם לח"כים להשתתף ובאופן שלא אפשרנערכו במועדים והדיונים האינטנסיביים בוועדה 

התקיימו שמונה ע ולועדת הפנים של הכנסת. הצעת החוק נדונה בוועדה משותפת לועדת המד
דיונים במקביל לדיונים מרתוניים בפרק זמן של כשלושה שבועות. באופן חריג התקיימו הדיונים 

האינטנסיביים על חוקי התקציב והסדרים. למרות שמדובר בוועדה משותפת, נערכו ישיבות גם 
ני המליאה. עקב כך, נבצר ממרבית במקביל לדיונים של ועדת הפנים ולעיתים אף במקביל לדיו

 הח"כים להשתתף בדיונים. 

 : 3עמוד  97.7.72פרוטוקול ישיבה מיום ראה למשל:  

, בכל  זאת יחד עם זאת… : ברשותך, כמי שהיה בחלק מהישיבות ומכיר את הנושאיתן כבלח"כ א

, אתה באמת אני מרגיש עקצוץ כל פעם כשאתה אומר שחברים לא היו. הרי אני מכיר אותך

אדוני היושב ראש, אני בא להגן עלינו, חברי הכנסת, … גם ותיק בתרגילים ותיק חברי הכנסת,

היה במובן הזה שזאת היתה תקופה של חוק ההסדרים. גם לאדם כמוני, שהוא לא מספיק גדול, 

. אני אומר את זה פה, כי אני חושב שזה חוק מאוד מאוד להתפצל ליותר ממה שאניקשה 

חשוב. אתה יודע שאני מתייחס אליו כך, ואני חושב שגם שאר חברי הכנסת מתייחסים אליו כך. 

 אני באתי להגן על חבריי קצת, אז תרשה לי.

  לפרוטוקול( 0)עמוד  90.7.72ישיבה מיום בו 

. אני כחבר ועדה, ידעתי שאני חבר ועדה רק דרך העיתונותאדוני היושב ראש, ": ח"כ חמד עמאר

אני לא קיבלתי שום מינוי, שום מכתב, שום דבר.  אני רואה את החוק הזה כאחד החוקים 

לך, שזה חוק מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאין מה החשובים ואני רואה את ההתלהבות ש

ולפתוח את … שנים יכולנו לחיות בלי זה, אנחנו יכולים לדחות את זה לאחרי הפגרה 16למהר, 

הדברים, לדון בזה, להיכנס לעומק. אני אומר לך, כחבר ועדה אני לא ידעתי בכלל שאני חבר 

רוב … לבד הצבעת על כל הסעיפים.ועדה, ואיך שהבנתי וקראתי את זה בעיתונות, אתה 

 הסעיפים אתה הצבעת לבד.

 (62עמוד  פרוטוקולובאותו דיון ) 

… : חבר הכנסת שטרית, במשך חודשיים כל יום, משעה תשע עד שלוש, טחנת אותהח"כ איתן כבל

 . כולנו התרוצצנו במקומות אחרים, אין עליך

  

 : 93עמוד  90.7.72פרוטוקול ישיבה מיום וראה גם: 

: את זה הסברנו, אתה לא היית בוועדה, חבר הכנסת שאמה. אתה לא היית מאיר שטריתח"כ 

 שות. אם היית, היית שומע.בישיבות, מה לע

 : היה חוק הסדרים.ניצן הורוביץח"כ 

. אם היה תלוי בי, אני לא אחראי לחוק תקציב ולא להסדרים: חברים, חברים, מאיר שטריתח"כ 

 הייתי בא לפה ולא לחוק ההסדרים. מה לעשות.
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 לא נבחנו חלופות למאגר, מידתיותו, ועמידתו במגבלות החוקתיות 

תבדוק האומנם הקמתו מפורשת של הממשלה, שהכנסת תבחן חלופות למאגר וחרף בקשתה ה
מהווה צעד הכרחי ומידתי, לא התקיים דיון בנושא זה. אכן, יו"ר הוועדה קיים דיונים ממושכים, 
והיה נכון בדרך כלל לדון בכל שאלה והערה שהועלתה בקשר להצעת החוק, ואולם הוא סירב בכל 

  ל את האפשרות של ויתור על הקמת המאגר הביומטרי.תוקף להעמיד לדיון ולשקו

 ממילא גם לא נשמע קולה של הלשכה המשפטית של הכנסת בכל הנוגע לשאלת חוקתיות המאגר. 

הוועדה הזאת  תצטרך, בין היתר, לעשות בדיקה חוקתית : ")המשנה ליועמ"ש( מר מלכיאל בלס

צריכה לעמוד, מבחינתנו, . ההצעה הזאת של ההצעה שנמצאת בפניה של הקמת המאגר

צריך לבדוק את התכלית, את במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 

ואת השאלה אם בסופו של דבר לא נוצר פה משהו שהוא אמצעי ההתאמה, את החלופות 

אני חושב שבסופו של (… 67 עמוד 37.1.72פרוטוקול שפוגע מעל הנדרש בזכויות האדם." )

שכל מדינה צריכה להכריע לפי  הקמת מאגר ביומטרי זאת שאלה חוקתיתדבר השאלה של 

, מבחינת מדינת שהמקום הכי נכון לקיים את הדיון הזהחשבתי … המשפט החוקתי שלה.

יש הרבה מאוד גורמים שחושבים שהמאגר הוא נכון, אלא ישראל, זה לא במנהל הפנימי מכיוון ש

. צריך לבוא לפה ולשמוע את כולם. את אלה שבעד המאגר, את אלה שנגד, וחברי פה בכנסת

 (.61 עמוד 37.1.72פרוטוקול הכנסת יעשו כחוכמתם ויחליטו בנושא הזה. )

 . תמלאהנלא נציג הממשלה משאלה זו של 

 51 עמוד 7.7.72פרוטוקול 

אין ויכוח על אני מודה למשתתפים בדיון. אגב, אני רוצה לומר שבעניין הזה " :מאיר שטריתח"כ 

. החוק יהיה חוק. ממשלת ישראל אישרה את החוק הזה והחוק הונח על ל החוקהקונספט ש

על הפרטים, שולחן הכנסת ועבר קריאה ראשונה בכנסת  ברוב גדול מאוד.  לכן החוק יהיה חוק. 

ופתוח לשמוע כל הצעה שיש לכם לשכלול, אם יש לכם. לא שמעתי  אני בהחלט פתוח לדיון

  …"או כזה כדי לשכלל. הצעות שאומרות שצריך מאגר כזה

 : 95עמוד  96.7.72פרוטוקול  

שהעלה כאן המשנה ליועץ המשפטי אין ספק, כמו "…: וועדה(יועמ"ש ה) נירה לאמעי רכלבסקי

. לה שאלה חוקתית מובהקתלממשלה, ששאלת המאגר וכל השאלה של החלופות, מע

השאלה החוקתית המובהקת, כפי שהוסבר כאן, היא של האיזון בין זכות היסוד החוקתית 

שעלולה להיפגע מקיומו של המאגר והיא הזכות לפרטיות, יחד עם סכנות נוספות של אפשרות 

יף אנחנו צריכים לראות מה עד… להפללה, דליפה מהמאגר וכדומה, לעומת התכליות האחרות. 

לגבי האיזון החוקתי, זה מה שאנחנו צריכים לדון. האם לאור העובדה שיש … לנו ומה האיזון.

כאן תכלית אחת שהיא באמת לא נסתרה לעומת הפגיעה בפרטיות שיכולה להיות מרחיקת 

. אני רוצה להבהיר שגם לכת ובלתי הפיכה, האם אנחנו צריכים לדון דיון חוקתי בחלופות

( גם בשיחות בינינו, 91)עמוד … ועלו על ידי כי אני לא אשת מקצוע, עלו כאן.החלופות אולי לא ה

האם להעלות את נושא המאגר שוב לדיון, לפתוח אותו בעת קריאת החוק, כאשר דיברנו על 

. בשלב הזה עברנו כבר מהספרה ראש הוועדה שניהל את הדיון הייתה לא-עמדתו של יושב

ו לא, לשלב של בדיקת האיזונים בחוק, ושם בוודאי שניתנו של הבחינה הראשונית של מאגר כן א

אימפוטים לייעוץ המשפטי לכנסת. זה תפקידם של חברי הכנסת לקחת את השאלה החוקתית 

שהועלתה וגם אם בדיון הראשון שהיה באמת דיון שהציגו את ההצעה, לא היה דיון יחד עם 

-לאחר מכן ולפי החלטתו של היושב הייעוץ המשפטי של הכנסת, אין ספק שהדברים הועלו גם

. ציפו מאתנו ראש לא נעשה דיון נוסף בנושא הזה. ודאי ובוודאי שהשאלות החוקתיות קיימות

 .ראש הייתה לא לבחון חלופות-לבחון חלופות אך החלטתו של היושב

 : נכון.מאיר שטריתח"כ 

 : וזאת זכותו מאחר שהדיונים נוהלו על ידו.נירה לאמעי רכלבסקי 
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 דיון המזורז לא אפשר לכנסת ולממשלה לשקול בכובד ראש את ההסדרים שבהצעת החוקה

בפתח הדיונים סיפרו נציגי הממשלה, שהתוכנית להקמת המאגר והצעת החוק נבנו לתלפיות 
לאחר שצוות בכיר וגדול בדק בשבע עיניים כל פרט והיבט אפשריים, על מנת לוודא שההסדר 

 דר ראוי ומאוזן, המבטיח גם את זכויות היסוד של האזרחים. שהכנסת מתבקשת לאשר הוא הס

ר שוב ושוב, שהצעת החוק מלאה ִפרכות וחוסרים הוועדה הסתבאלא שלאורך כל דיוני 
. כך, למשל, הסתבר ששלבים קריטיים בתהליך הטיפול בנתונים הביומטריים לא לובנו מדאיגים

שבו יונפקו מסמכי זיהוי )על כל הרגישות  דיים ולא עוגנו בהצעה; שאין היא מעגנת את האופן
שכרוכה בהעברת המידע הדרושה לשם כך(; שקיימת אי בהירות לגבי אופן הנפקת דרכונים 
רשמיים או דרכונים לאזרחים השוהים בחו"ל; משרד האוצר הודיע שעדיין לא נתן את הדעת 

 אה וכן הלאה.  בשאלת התקצוב של המנגנונים החיוניים לאבטחת המידע הרגיש, וכן הל

החוסרים והפרכות שהתגלו במהלך הדיונים גררו אחריהם התרוצצות רבתי במשרדי הממשלה. 
השעות לאחר כל יום דיונים בכנסת פרשו אנשי הממשלה לדיונים מרתוניים, שנמשכו לעיתים עד 

כך אירע, . במטרה לסתום פרצות שהתגלעו ולהטליא טלאים בחוק המוצעלילה, הקטנות של ה

באישון לילה אל תוך הצעת החוק, והונחו על  סדרים חדשים, לעיתים מרחיקי לכת, נדחסוהש
שולחן הועדה דקות ספורות לפני שהתכנסה כדי לדון בהם. לחברי הוועדה ולמשתתפי הדיון לא 

  היה סיכוי ללמוד את התוספות החדשות ולבחון לעומק את מלוא משמעויותיהם. 

בוועדה על ידי ח"כ מאיר שטרית  ה: עמדת הממשלה יוצגהקרחוןמותר להניח שמדובר רק בקצה 
את ההלל על הפרויקט החדש. בשים לב שרו ועל ידי סוללה של נציגי משרדי הממשלה, שכולם 

ניתן הסברים, וביקשו שאלות שהעלו להם על פני אותם מעטים,  הייתהלעדיפות הברורה, ש
 . ות וכשלים רבים וחמורים עוד יותרלהניח שבדיון מאוזן קצת יותר היו מתגלים ִפרכ

גם נציגי הממשלה הודו, שיש בה משום החיפזון והבהילות אינם ראויים לדיון בהצעת חוק, ש
. כל פרט והסדר בחוק המוצע עלול להשליך בצורה לדמוקרטיה ולזכויות האדםאתגר וסכנה 

האיזון הראוי בינן לבין  מהותית על מידת הסכנה והפגיעה בזכויות שיהיו לחוק בעת יישומו, ועל
בבהילות הצעת והכנסת יקדמו התועלות שאותן מבקשים להשיג. במיוחד לא ראוי, שהממשלה 

 סתבר שיש בה חוסרים מהותיים. ה, לאחר שהרת סכנות שכזו החוק

 . 9 עמוד  62.7.72יום פרוטוקול ישיבה מ

אני פותח את הישיבה. אני מקווה שקיבלתם את הניסוח המשולב :  מאיר שטריתח"כ היו"ר 

בעבודה משותפת של היועצת המשפטית של הוועדה ומשרד המשפטים. היום אנחנו  שנעשה

 נעבור על התיקונים שנעשו בניסוח הזה, נשלים את כל הקטעים ונמשיך הלאה.

 .קיבלנו את זה כרגע :אבנר פינצ'וק

: גם אני. לכן אנחנו קוראים את זה עכשיו, עוברים על זה ואם יש לך תיקונים, מאיר שטריתח"כ 

מי שיש לו הערות … תאמר. שיהיה ברור ושלא תהיינה אי הבנות, היום אנחנו גומרים את העניין

 .FOR EVERלתיקונים, שיאמר אותן עכשיו או שיידום 

 , להבין.צריך לקרוא, ללמודלומר עכשיו, : כדי יהונתן קלינגר

אלא על לוח הזמנים שלי. אם אתה לא  אני לא אחראי על לוח הזמנים שלך: מאיר שטריתח"כ 

רוצה, אל תישאר. שמעתי אותך, אבל אני לא מקבל. אני גומר את זה היום. מי שרוצה, יאמר, 

 ואם לא תגיבו, גם בסדר. 

הרגע קיבלנו תיקונים שמשרד המשפטים ישב והתחבט עליהם  שרק: אני רוצה לציין אבנר פינצ'וק

. לפחות הוא התחבט עליהם במשך שבוע משום שמדובר במטריה קשה וסבוכה. במשך שבוע

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009-07-19.rtf
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אני מאוד מתקשה בשיטת השלוף להתייחס למשהו שעדיין לא קראתי אותו. הרגע התיישבתי 

והנושקים למטריה שנוגעת כאן, אבל כאן על הכיסא. אדוני אולי מתמצא בכל החוקים הרלוונטיים 

ואף אדם מקצועי, לפחות במקצוע שלי, אם הוא אחראי, אני נזקק בדרך כלל לאיזושהי חשיבה 

 .הוא לא יכול להתייחס למשהו בשלוף

 : אלה תיקונים שנעשו בעקבות הדיונים שהתקיימו כאן. אין כאן שום דבר חדש.מאיר שטריתח"כ 

 ק העניין. יש כאן דברים שהם מאוד מאוד חדשים.: זהו, זה בדיואבנר פינצ'וק

: התיקונים שנעשו כאן הם תיקונים שנעשו בעקבות הדיונים שהיו כאן. אם אתה מאיר שטריתח"כ 

רוצה, נחזור לנוסח הישן ונאשר אותו כמו שהוא. אין לי בעיה. אני יכול למחוק את כל התיקונים 

קונים כאן נעשו בעקבות הדיונים שהתקיימו כאן. ולחזור להצביע על הנוסח הישן כפי שהוא. התי

חלק מהתיקונים שנוספו, נוספו בעקבות הדיונים שנעשו בין משרד המשפטים לבין הוועדה. 

 …אנחנו נעבור עליהם עכשיו ואם יש לכם הערות, נשמע אותן. 

שיש כאן משהו חדש שהוא )משרד המשפטים(: למען ההגינות חייבים לומר  רגבאביטל שטרנ

 .ולדה של הדיונים כאןת

: אמרתי שיש דברים שנעשו בעקבות הדיונים ונדון בהם. לכן אנחנו נמצאים כאן. מאיר שטריתח"כ 

 נקרא את התיקון, נדון בו ונשמע אתכם. הרי אין כאן שום דבר חדש שלא דנו בו בעבר.

ומי  וףעבודה משפטית נעשית לא בשיטת השל: ביקשתי לציין שבדרך כלל אבנר פינצ'וקח"כ 

 דין או משפטן שעושה את זה בשיטת השלוף הוא צפוי לתביעות רשלנות.-שעורך

 : כאן לא עשינו בשיטת השלוף. משרד המשפטים ישב על המדוכה.מאיר שטריתח"כ 

 : אבל אני מתבקש להגיב על זה בשיטת השלוף.אבנר פינצ'וק

 .UP TO YOU: אתה יכול להגיב, אתה יכול לא להגיב. מאיר שטריתח"כ 

 : מה המשמעות של הדיון?אבנר פינצ'וק

. אנחנו אדוני, תפסיק להפריע לי: המשמעות של הדיון היא לעבור על החוק. מאיר שטריתח"כ 

 עוברים לחוק. אני עובר עכשיו על הסעיפים ונקרא גם את כל החומרים החדשים.

 : 93עמוד  96.7.72פרוטוקול ישיבה מיום 

ראש מנהל את הדיון -אני באמת לא יכול לחלוק על זה שהיושב… : לגבי ההליך, אבנר פינצ'וק

כאשר דוחסים את זה לפרק זמן מאוד קצר, יש לזה השלכה בחריצות. אני חושב שלפעמים 

. בטח כאשר הדברים נעשים יון הפרלמנטרישלילית על היכולת לנהל דיון ציבורי במקביל לד

במהלך הדיונים כאן … במקביל ובתקופה מאוד לחוצה כאן בכנסת בגלל חוק התקציב וכדומה.

פתאום הסתבר שהרבה שלבים בתהליך, הרבה בשבועיים האחרונים הועלו כל מיני נקודות. 

כנראה ולא כוסו  אספקטים חשובים גם של אבטחת מידע וגם של זכויות האזרחים לא לובנו

 מרוץ מטורף בתוך מסדרונות הממשלה שהתחילו להטליאעל ידי החקיקה. זה  גרם לאיזה 

 …את החוק הזה ולהכניס כל מיני שינויים על רגל אחת באישון לילה. 

שאנשים שיוצאים מכאן מטעם משרד המשפטים וכל הזמן מדקלמים אני הייתי שמח מאוד  

, אם אדוני היה מעמיד אותם אחד אחד יבות לעמדת ממשלהכמו מקהלה יוונית שיש להם מחו

, כי אנחנו בעצמנו האם הם שלמים עם העבודה המקצועית שנעשתהושואל אותם באופן אישי 

, ואם אמר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר מלכיאל כל יום מקבלים איזשהו נוסח אחר

שוב, אדוני לא רוצה ואני לא יכול בלס, שמדובר בחוק מורכב, בנושא מורכב, בסוגיה מורכבת, ו

בגלל הרגישות והמורכבות, עבודה כזאת של הטלאה להכריח אותו לפתוח את הסוגיה, אבל 

 .בהולה ודחוסה לא ראויה

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009-07-21.rtf
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 העברת הדיון בחוק מועדת החוקה לועדת המדע

לטיפולה  עשרה-הכנסת השבעהעבירה אותה שעה שאישרה את הצעת החוק בקריאה ראשונה, 
. מהלך זה, בכל הכבוד, היה נכון וראוי: הגם שהצעת החוק נוגעת חוק ומשפטהחוקה של ועדת 

ועדת הפנים, למשל, מוסמכת לדון, בין היתר, )בעניינים, הנוגעים גם לסמכויותיהן של ועדות אחרות 

( 5)א()13סעיף  נושאים מרכזיים בהצעת החוק; ראה -  אזרחותוב מרשם האוכלוסין, בכניסה לישראלב

שההשלכות שיש לה על זכויות היסוד החוקתיות ועל המשטר הדמוקרטי הן , הרי (לתקנון הכנסת
  ומשקלן עולה לאין שיעור על היבטיה האחרים. הרות גורל

ח"כ מאיר שיטרית מהכנסת קריאה ראשונה, ביקש ואכן, שעה שהעלה את הצעת החוק להצבעה ב
" להעבירה להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת"

 .(82 עמוד, 79ד עמו 29.10.08ד"כ מיום )דברי שר הפנים, ח"כ מאיר שיטרית, 

ולאחר שהתמנה ח"כ שטרית ליו"ר ועדת המדע הוא פעל בהצלחה  18-אלא שעם כינוס הכנסת ה
במהלך הדיונים בוועדה הסביר ח"כ שטרית, להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדה שבראשותו. 

 כי בשעתו, כשביקש מהכנסת להעביר את הדיון בהצעת החוק לועדת החוקה, נעשה הדבר אך רק
 ": …אין פה שום דבר חוקתי. יש דבר פרסונלי לגמרי " –משיקולים פרסונאליים 

 : 07 עמוד 2.7.72פרוטוקול ישיבה מיום  

ה לא לוועדת הפנים, לא כאשר היה שר הפנים ביקש במפורש פעמיים במליא: אדוני, אבנר פינצ'וק 

 …המשמעות החוקתית של החוק. …לוועדת המדע אלא לוועדת החוקה

, לא הייתה משמעות חוקתית. אני כתבתי ועדת חוקה כי זה עבר לוועדת חוקה: מאיר שטריתח"כ  

 אבל כאן תהיה ועדת מדע כי כל התקנות האלה יבואו לכאן

 (03)עמוד .…  

החקיקה עצמה, חשבת גם שכנראה עניינית זה צריך להיות בוועדת : כאשר העברת את אבנר פינצ'וק 

 ששון.-החוקה. זה לא היה רק עניין פרסונלי שלך בגלל שסמכת על בן

 : זה היה פרסונלי. לחלוטין.מאיר שטריתח"כ  

 : לא חשבת שוועדת החוקה צריכה לדון בזה?אבנר פינצ'וק 

ונלי. המקום הנכון לחוק הזה הוא ועדת המדע ואני לא לחלוטין לא. לא. לחלוטין פרס: מאיר שטריתח"כ  

העברתי לוועדת המדע רק מסיבה אחת, שפרסונלית קיבלתי הבטחה מראש ועדת החוקה שהוא 

 …אין פה שום דבר חוקתי. יש דבר פרסונלי לגמרייעבוד על זה יום ולילה אבל לצערי הוא חלה. 

 : 95עמוד  96.7.72פרוטוקול ישיבה מיום 

עולם לא שיניתי את דעתי, גם אם החלפתי מ: אדוני, תבדוק את הרקורד שלי, מאיר שטריתח"כ 

 .כובע

של החוק שאנחנו דנים בו, שאדוני ביקש במליאה להעביר  מהמקרהחוץ : אדוני, אבנר פינצ'וק

 .החוקה אותו לוועדת

גם בכנסת הסברתי, שהעברתי אז לוועדת חוקה כשר פנים מסיבה (: … 91)עמוד  מאיר שטריתח"כ 

כדי  אחת, כי ראש ועדת חוקה היה פרופ' בן ששון שהבטיח לי לדון יום יום, כמו שאני עושה עכשיו,

 להביא את החוק לאישור הכנסת עוד בפגרה, לפני פיזור הכנסת.

 … בתוך הנוסח, כל תקנה אמרת שיהיה בוועדת חוקה. : אבל גםאבנר פינצ'וק

: כי רציתי להעביר לוועדת חוקה, וכך סיכמתי. לצערי הרב, פרופ' בן ששון חלה ולכן מאיר שטריתח"כ 

הוועדה לא התכנסה בכלל והכנסת התפזרה בינתיים. אני רציתי להביא את זה לוועדה, זה 

מטריים, התחום הזה זה ועדת מדע. אני רציתי המקום הטבעי שלה, לפי החוק, כי מאגרים ביו

להעביר לוועדת חוקה בגלל המהירות. עכשיו כשאני בוועדת מדע, בוודאי שרק מן הצדק היה 

 להחזיר את זה לפה ולטפל בו כמו שצריך. הנוסח בפנים נעשה כי רציתי להעביר לוועדת חוקה.

http://knesset.gov.il/rules/heb/Template.asp?sFileNm=achap2.htm#10
http://knesset.gov.il/rules/heb/Template.asp?sFileNm=achap2.htm#10
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יין פנימי של הכנסת. ועדיין, מותר אכן, ההחלטה על זהות הוועדה שתדון בהצעת חוק נחשבת לענ

להניח שהשיקולים הרלבנטיים להחלטה מעין זו, הם שיקולים ענייניים ולא פרסונאליים. לכל 
 וניסיון קודם בחקיקה דומה. ,חיותאחת מועדות הכנסת יש הגדרת תפקיד, תחומי עיסוק ומומ

מסדירה  הצעת החוקשינים, יותר עד כמה הסוגיות והעניעוד הדיונים בוועדה רק חידדו ואמנם, 
שמציב הקשים, מעבר לאתגרים  ., קשורים בעבותות לתחום עיסוקה של ועדת החוקהאותם

האדם אחרות, עיקר הדיונים בהצעה נסבו מאגר הביומטרי המוצע בפני הזכות לפרטיות וזכויות ה
נכללים , אינם על סוגיות של מאגרי מידע ואבטחתם )שבכל הכבוד, בניגוד לטענתו דלעיל של היו"ר

(, העברת מידע אישי בין ( לתקנון הכנסת12)א()13סעיף ראה  –בהגדרת התפקיד של ועדת המדע 
סוגיות  –ים גופים ציבוריים, סדרי הדין הפלילי במהלך חקירה, מעצר ועיכוב, זכויות חשוד

 שלועדת החוקה יש מומחיות וניסיון בהסדרתם. 

אין פה שום דבר חוקתי. יש דבר "כ שטרית, לפיה בכל הכבוד, אנו חולקים על תפיסתו של ח"
ח"כ שטרית, . ואם כבר בעניינים פרסונאליים עסקינן, נראה לנו שמוטב היה לו "פרסונלי לגמרי

ת דעתו עליה שעה שכיהן כשר, היה נמנע מלנהל את שגיבש את הצעת החוק, וממילא גם גיבש א
 הדיון הפרלמנטארי באותו עניין עצמו. 

  -. בהיפוך על דבריו דלעיל אינה מתייחסת לח"כ שטרית באופן אישי שטענה זוחשוב להדגיש, 
. אלא שמטבע הדברים, אדם שעמל ומגבש "אין פה שום דבר פרסונלי. יש דבר חוקתי לחלוטין"

ארוכים עמדה לגבי עניין מסוים, יתקשה לאחר מכן לגלות כלפיו גישה ביקורתית,  במשך חודשים
לשאול שאלות ולהקשות קושיות. אלא שזה בדיוק מה שנדרש מהכנסת שעה שהיא מתבקשת על 

 מחדשידי הממשלה לאשר לה סמכויות וכוחות חדשים: לבקר, להקשות, לשאול שאלות ולדון 
 עקרון הפרדת הרשויות. ואת ריבונות הכנסת ת רק כך ניתן לממש אבכובד ראש. 

  .91עמוד  96.7.72פרוטוקול דיון מיום 

כמי שישב על המדוכה כשר הפנים בהכנת החוק הזה, אני אומר לך שנבדק  :שטריתמאיר ח"כ היו"ר 

והייתה לזה התייחסות מאוד מאוד עמוקה ויסודית, האם להקים מאגר או אומר  כל מה שאתה

. עמדנו על הסעיף הזה הרבה מאוד זמן עם הרבה מאוד דיונים עם כל הנוגעים לא להקים מאגר

 בדבר.

ובמרבית ניהל דיונים מרתוניים וממושכים על הצעת החוק, אכן ח"כ שטרית  ברצוננו להדגיש, כי
כל ים להתייחס ולדון בפרטי הצעת החוק ובכל השאלות שעלו, לכל המשתתפ אפשרגם המקרים 

צריכה הייתה לעמוד, במרכז הדיונים:  –השאלה המרכזית שעמדה, או ליתר דיון מלבד זאת 
 ". האם להקים מאגר או לא להקים מאגר"
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 נספח ב' 

 מערך אמין להנפקת תעודות זהות ודרכוניםלקיים גם בלי מאגר אפשר 

הדיונים בכנסת התברר שתעודות זהות חדשות, אפילו תעודות זהות "חכמות" עם מידע  במהלך
 30.6.09-בדיון שהתקיים בועדת המדע ב. כך, למשל, מאגרללא יכולות להתקיים גם ביומטרי, 

 (: 15 עמוד 30.6.09פרוטוקול ישיבה מיום אמר המשנה ליועמ"ש, מר מלכיאל בלס )

כך הם משמידים את התמונה כי הם -"בגרמניה הם שמים אמצעים ביומטריים בדרכון אבל אחר

לא רוצים מאגר מרכזי ויש להם את הסיבות ההיסטוריות שלהם לחשוש מריכוז סמכויות וכוח. 

 "לל ההיסטוריה.בגרמניה הרבה מאוד דברים מבוזרים בדיוק בג

השאלה שנשאלת היא מדוע אסור לנו ללמוד מההיסטוריה. מסתבר שהדוגמא הגרמנית מטרידה 

, חברי הליגה היהודית נגד השמצה, שעה שהופיעה בפני 22.4.09-יהודים בכל רחבי העולם. ב

פרויקט דומה  – Real IDהודיעה מזכירת המשרד לביטחון פנים על הכוונה לבטל את פרויקט 

רויקט שמתכנן משרד הפנים. הודעתה זו באה כמענה לשאלה שנשאלה ע"י מר דוד קולמן: לפ
אחרי השואה היו ניצולים רבים מודאגים מאוד מכל הקשור למסמכי זהות של המדינה. יהודים "

. כיצד נאזן אנו בין רבים אפילו פחדו למול את ילדיהם מחשש שהממשלה תוכל לזהותם בקלות
כדי להגן על ביטחוננו לבין התחושה של אמריקאנים רבים שיש להם זכות  הצורך לזהות אנשים

 PressDOH ) לפרטיות ולחיות באנונימיות מבלי שהממשלה תדע כל דבר עליהם ועל מעשיהם."

release 22.4.09) 

 י במאגר ביומטרי מצומצם יותרגם לשיטת משרד הפנים די

במהלך דיוני ועדת המדע הסתבר גם ללא צל של ספק, שגם לשיטת משרד הפנים, אין צורך במאגר 
בהצעת החוק. כזכור, טען משרד הפנים, שמטרת המאגר היא למנוע  במתכונת שנקבעההביומטרי 

דות זהות תחת מצב שבו אדם מצליח להוציא במרמה שתי תעו –אפשרות של "הרכשה כפולה" 
 שתי זהויות שונות. זוהי המטרה העיקרית של המאגר המוצע, וכך הוא הוצג לציבור ולכנסת. 

אלא שבמהלך הדיונים הסתבר, שגם לשיטתו של משרד הפנים, ניתן להשיג את מטרותיו, 
באמצעות מאגר שיהיה מצומצם הרבה יותר. נציגי משרד הפנים אישרו, שמבחינתם דיי היה 

כיל טביעות אצבע בלבד, אך ללא תמונות בסטנדרט ביומטרי. זאת, בנתון שיעמדו במאגר שי
לרשות פקידי משרד הפנים תמונות באיכות נמוכה, שיאפשרו השוואה של עין אנושית אך לא 

זיהוי ביומטרי משמעו, ונזכור, כאשר מדובר במאגר תמונות יאפשרו לבצע זיהוי ביומטרי. 
למשל, שעה  –לזהות בשם אדם, שנתפס בעין מצלמה כלשהי שבאמצעות עיבודי מחשב ניתן 

 שהשתתף באירוע או התכנסות, או כשעבר בקרן רחוב שבה מותקנות מצלמות אבטחה. 

מאגר תמונות "באיכות  –דנה הוועדה במאגר נוסף שיוקם על פי החוק  דיוני הועדה במהלך 
ותו זיהוי ביומטרי. על רקע מופחתת". כאמור, מדובר במאגר תמונות שלא ניתן לבצע באמצע

 הדברים שנאמרו בהקשר זה התפתח הדיון הבא:

 .ואילך 1, עמוד 93.7.72פרוטוקול ישיבה מיום 

שפוגעת פחות בזכויות  : אם יש לנו מאגר של תמונות מופחתות כאן, יש לנו חלופהיהונתן קלינגר

 …אדם, עולה פחות, ומאפשרת כמעט את אותה תכלית אחד לאחד.

 …)משרד הפנים(: התכלית של המאגר זה למנוע זהויות כפולות. ניסים אליאסף

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009-06-30.rtf
http://www.dhs.gov/ynews/speeches/sp_1240412499724.shtm
http://www.dhs.gov/ynews/speeches/sp_1240412499724.shtm
http://www.dhs.gov/ynews/speeches/sp_1240412499724.shtm
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009-07-23.rtf
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אז למה צריך במאגר גם טביעות אצבע וגם תמונות, אם זה התכלית? כי מספיק : יהונתן קלינגר

 .ילויותרק טביעות האצבע בשביל למנוע כפ

 חד ערכי.-: כי לצורך הזהות, אתה לא מצליח לזהות באמצעות טביעות אצבע באופן חדניסים אליאסף

: סליחה, חברים, אני לא פותח את הדיון מחדש. היה על זה דיון ארוך מאוד מאיר שטריתח"כ היו"ר 

לפחות, ואני אגיד לך מה היתה התוצאה של הדיון. הסבירו שכאשר בטביעת אצבע, תיאורטית 

חד ערכי, אתה יכול לקבל שורה של אפשרויות. נגיד חמישה אנשים שיש להם -אם לא חד

התאמה כלשהי וזה לא בטוח מי מהם, השלב הבא זה תמונה, שאדם מומחה יכול לעשות את 

 הזיהוי.

ואם אפשר להסתפק בתמונה מופחתת, … : אז אפשר להסתפק בתמונה מופחתתיהונתן קלינגר

שי משרד המשפטים והיועצת המשפטית ייתנו את הדעת , האם מדובר ראוי לפחות שאנ

 . באמצעי שפוגע פחות

 : זו ההצעה של משרד המשפטים שביקשו להכניס.היו"ר מאיר שטרית

: מה שהוא אומר בעצם, אם אני מבין נכון, שהמאגר, למצער, שלא יהיו בו תמונות אבנר פינצ'וק 

בעין אנושית אתה מזהה מול התמונה המופחתת, אז למה ביומטריות, אלא רק טביעות אצבע, כי 

 צריך תמונה ביומטרית?

  … 

חד ערכי, אז כן יצטרכו -: לא, אתה טועה. ואם יצטרכו לעשות בכל זאת חדמאיר שטריתח"כ היו"ר 

 להגיע לתמונה הביומטרית. 

 יהונתן קלינגר: בעין בלתי מזוינת? ניתן לעשות זיהוי מול התמונה המופחתת.

… 

: רק אם אפשר, אדוני, מר יורם אורן, אם אתה נותן את זה למומחה אנושי, האם הוא אבנר פינצ'וק

 צריך את התמונה הביומטרית, האם הוא לא יכול לעשות השוואה מול התמונה המופחתת?

 : במקרה המאוד מאוד חריג ששתי טביעות האצבע ייצרו כפילות.יהונתן קלינגר

אם המטרה היא לצמצם רשימה, אפשר לעשות את זה על פי : ם(יורם אורן )יועץ משרד הפני

 .התמונה המופחתת

: אדוני היושב ראש, היתה פה תשובה של הגורם המקצועי המוסמך של משרד הפנים אבנר פינצ'וק

שאם טביעות האצבע לא הספיקו ונדרש מומחה לזהות בעין בלתי מזוינת, להשוות את התמונות, 

 ולא צריכים תמונה ביומטרית. די בתמונה איכות מופחתת

. יהיה מאגר, אני לא חוזר לפתוח את הדיון מחדש, למה צריך מאגר: חברים, מאיר שטריתח"כ היו"ר 

 .חבר'ה, זה לא פתוח לדיונים, נגמר העניין

חילופי הדברים הללו חושפים אמת מדהימה: המומחה של משרד הפנים אישר למעשה את טענתו 
כדי להשיג את מטרותיו של משרד הפנים, דיי במאגר של טביעות אצבע  של עו"ד קלינגר, ולפיה

 ואין צורך בתמונות ביומטריות. 

כידוע, לדעת מומחים רבים, כדי להשיג את המטרות שהציג משרד הפנים אין צורך במאגר 
ביומטרי בכלל, כפי שהדבר נעשה, למשל, בגרמניה. אבל מסתבר שגם לשיטת פקידי הרשות 

 אמצעי לא מדתי להשגת המטרה. –כנן מכיל מידע רב מידי המאגר המתו
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"עסקת החבילה" שהוגשה לכנסת על מנת להאיץ בה: הנפקת ת"ז  -נספח ג' 
 ביומטריהמאגר אישור החדשות בתמורה ל

אימים על ח"כים ועל שרים, ולאיים מהלכים גורמים, התומכים בהקמת המאגר הביומטרי, 
את הקמת המאגר, תיגרם תקלה חמורה כיוון בהקדם אשר עליהם, שאם לא תזדרז הכנסת ות

 שלא ניתן יהיה להנפיק תעודות זהות ודרכונים חדשים. 

אי הנפקה של תעודות זהות חדשות  –שמי שאחראיים למחדל המתמשך על רקע זה חשוב לזכור, 
 להמר ולכרוך ב"חבילה" אחת שני עניינים הניתנים תיים, שהחליטו לפני כשנכל אלה הם –

כריכה זו נעשתה על מנת שניתן יהיה "לשווק" לכנסת ולציבור על פניו נראה, כי . להפרדה בקלות
 את הקמתו של המאגר, ולהעביר בבהילות וללא דיון ציבורי את הצעת החוק הרגישה והמסוכנת. 

 : 91-97 עמוד 96.7.72וקול ישיבה מיום פרוט 

יכולתי לעשות … יכולתי לעשות לעצמי חיים קלים ולומר למה לי מאגר.: … מאיר שטריתח"כ היו"ר 

לעצמי חיים קלים ולומר שבעצם למה לי מאגר, אני רוצה לעשות כותרות, אני אפיק תעודות 

כן ללכת  –מאגר מיידית כמעט אפשר להפיק  תעודות בלי  -החלטתי אני למרות זאת … זהות

ושזה לא יהיה בקדנציה שלי וזאת מכיוון שאני חושב  להקמת מאגר עם העיכובים בעניין

 שהדבר הזה הוא חיוני ונכון.

פשוט היה הרבה יותר קל למכור לציבור את זה ולומר שאם לא יהיה מאגר, זה : … אבנר פינצ'וק

 שלכם שלא יהיו שווים. וכך גם הדרכונים התעודות שלכם יהיו מזויפות

יכול להיות שאתה צודק, אבל אני מעדיף להשלים את העבודה עד : מאיר שטריתח"כ היו"ר 

 …הסוף

עשויות בסטנדרט נמוך ופרימיטיבי, שמקל על זיופם, שלנו שתעודות הזהות על כך, אין חולק 
דווקא בשל כך,  אךתאים לקריטריונים בינלאומיים. שיושגם דרכונים יש להנפיק בסטנדרט חדש 

 . את הפעולות להנפקת מסמכי זיהוי חדשים עם נושא המאגרלא נכון לכרוך 

תעודות הזהות הצורך למהר ולהנפיק בין כורכת שלא לצורך שהוגשה לכנסת  "חבילההעסקת "
כבדה, שתכביד אבן רחיים הביומטרי עצמו הם כהמאגר ו זו . עסקת החבילההמאגרהקמת לבין 

 . שהיו צריכים להיעשות זה מכברע דברים ביצוגם בהמשך על 

, מלאכת החקיקההכביד על גם . הוא ערכית וחוקתיתאבן רחיים ויוסיף להיות היה המאגר 
מטולאת הצעת החוק ובעטיו ובעטיין של הדחיפות והבהילות שבה נערך הדיון נותרנו עם 

אגר והמנגנונים ימשיכו המגם אם בסופו של דבר תאשר הכנסת את הצעת החוק, ומצולקת. ו
יישום החוק ועל על  להכבידהסבוכים והיקרים שדרושים להקמתו, לתחזוקתו ולאבטחתו, 

 הנפקת הדרכונים ותעודות הזהות. 

מוטב היה לו הייתה הכנסת מפרידה בין השניים, מאפשרת לממשלה ומאיצה בה להתחיל להנפיק 
כולו לדון בהמשך בכובד ראש  מסמכי זיהוי חדשים לתושבי ישראל, ומאפשרת לעצמה ולציבור

 .  יש לעשות זאת להקים מאגר וכיצדבכלל האם ראוי וללא בהילות 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009-07-21.rtf


08
מכתב המועצה

הציבורית להגנת
הפרטיות

24.06.2008



     

 המועצה הציבורית להגנת הפרטיות
         

                                                                              
  

  03�6899830.  טל61092 א"אליהו ת� יד9288ד "ת, 2רחוב השלושה , המועצה להגנת הפרטיות

 
 1

  2008 יוני 24 
  ח"א סיו" תשס"כ 

  

  לכבוד
   דניאל פרידמ"פרופסור

  שר המשפטי#
  משרד המשפטי#

  ירושלי#
  

  ,שלו# רב

  

  �2008ח"התשס, מסמ� נסיעה ומאגר מידע ביומטריי�, תזכיר חוק תעודת זהות: הנדו�

בתזכיר ) 17.6.08ביו# (רטיות דנה באריכות בישיבתה האחרונה המועצה הציבורית להגנת הפ .1
וכ" שמענו את עמדת נציגי משרד , לאחר שלמדנו את הנושא, שבנדו"") ההצעה("הצעת החוק 

 .כמו ג# מומחיות של חברי המועצה, הפני# ומומחה עצמאי

יות  על ההגנה על הפרטותדרמטיהה ותישלכעקב ה, המועצה רואה בדאגה רבה את ההצעה .2
אנו , לאור האמור להל�.  של אזרחיהת היסודיובזכושלה גדול הפגיעה הופוטנציאל , בישראל

ולהמתי� ע� קידו� ההצעה , מייעצי� לשר לבקש ממשרד הפני� הבהרות לשאלות שלהל�
הלוח# להעביר חקיקה ע� השלכות קשות , אנו מצרי� ג� על גישת משרד הפני�  .לפי שעה

 .סד זמני� קצר וללא דיו� ציבורי ממצהבתו� , על זכויות יסוד

לב ליבה של הבעיה בהצעה נעו( בכוונה להקי# מאגר נתוני# ביומטרי גדול , למיטב שיפוטנו .3
תו* העדפת פיתרו" זה על פני האפשרות ליצירת תעודות זהות ע# , זאת. על כל אזרחי ישראל

 .ללא מאגר מידע מרכזי, אימות ביומטרי

# באריכות את הבעיה הגוברת של זיו+ תעודות זהות ודרכוני# דברי ההסבר להצעה מפרטי .4
 . כולל נתוני# על ההיק+ המדאיג של הבעיה והסכנות הטמונות בה, בישראל

ברצוננו להזכיר כי קיימי# אמצעי# חלופיי# ראויי# למניעת זיופ# של , ראשית  .א
היסוד  הפוגעי# בזכויות, ג# ללא שימוש באמצעי זיהוי ביומטריי#, מסמכי זיהוי

 .החוקתיות של אזרחי ישראל

יש להדגיש כי מאגר המידע המרכזי המוצע אינו מסייע כלל , וחשוב מכל, שנית  .ב
מטרותיו של המאגר המרכזי שונות ממטרותיה� של מסמכי הזיהוי . למניעת זיופי�
 .סקה השלישית של העמוד השני של ההצעהבפ" מוצנעות"וה" , הביומטריי�

 : נבהיר .5

כי האד# , המאפייני# הביומטריי# המוטבעי# בתעודה מבטיחי# .תכלית המאגר  .א
יוכל שוטר , למשל, כ*. המציג את התעודה הוא האד# שהתעודה הונפקה בעבורו

כי האד# המגיש לו את , באמצעות השוואת טביעת אצבע, משטרת הגבולות לוודא
א# כ" המטרה של מניעת זיופי# מושגת . הדרכו" הוא האד# שהדרכו" נושא את שמו

 . ג� ללא שימוש במאגר מידע מרכזי

או (הרכשה כפולה "והיא בעיה של , מאגר המידע המרכזי נועד למנוע בעיה שונה  .ב
אלא במצב , אי" המדובר במצב של זיו+ מסמכי#, כלומר. של מסמכי זיהוי)" יותר

, תחת שמות שוני#, שבו אד# אחד מבקש הנפקה חוזרת ונשנית של מסמכי זיהוי
 .ה לזכות בכספי ביטוח לאומי או תשלומי סעד אחרי# שלא כדי"למשל במטר
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מסמכי הזיהוי ". זיו+ מסמכי#"בעיית ההרכשה הכפולה אינה בעיה של : יודגש  .ג
ציונל העיקרי המובא כ* שהר, מת לאד# הדורש את הנפקת#העודפי# מונפקי# בא

ה היא בעיית ההרכשה הכפול. בדברי ההסבר להצעה כלל אינו נוגע למאגר המרכזי

שבה אי" כלל , ב"אשר נפוצה למשל בארה, )identity theft" (גניבת זהות"בעיה של 
או ) מדינתיי#(תעודות זהות לאזרחי# וה# מזוהי# באמצעות רישיונות נהיגה 

משרד הפני� לא הציג כל נתו� לגבי היק$ ). social security(מסמכי ביטוח לאומי 
 . איננו יודעי� כלל א� בעיה זאת קיימת,למעשה. הבעיה של גניבת זהות בישראל

אפשר להשתמש באמצעי# " הרכשה כפולה"לצור* מניעת הבעיה של : זאת ועוד  .ד
שפגיעת# בזכויות היסוד של האזרחי# פחותה בהרבה מפגיעתו של ,  יותרמידתיי#

דוגמא אחת היא תישאול כל אד# המבקש להנפיק מסמ* . מאגר ביומטרי מרכזי
 .המוודאות את זהותוזיהוי שאלות אחדות 

המטרות האחרות שנזכרות בתזכיר משרד הפני# כטעמי# להקמת המאגר המרכזי ה"  .6
כ* . וכלל לא ברור א# המאגר המרכזי ישרת אות", משניות למטרת אותנטיות המסמכי#

זיהוי גופות חללי# במצבי אסו" טבע או מלחמה אינו , ברוב מוחלט של המקרי#, למשל
וודאי שלא טביעת אצבע בסביבה מבוקרת כמו זאת הנלקחת , אצבעמתבצע על סמ* טביעת 
ג# המטרה של תפיסת . א"אלא על סמ* צילומי שיניי# או דגימת דנ, במועד הנפקת התעודה

גלילת אצבע של כל עשר (עברייני# מחייבת שימוש בטביעות אצבע מסוג שונה לחלוטי" 
כי נטילת דגימה ,  יש לציי" ג#.לעומת סריקת האצבע השטוחה המוצעת בהצעה) האצבעות

שכ" , יה הינה אמצעי לא מידתי על פניו לצור* הלחימה בפשיעהיביומטרית של כל האוכלוס
 גישה לא ראויה במדינה –" עברייני# בפוטנציה"היא הופכת את כל אזרחי ישראל ל

 .דמוקרטית

שיבקש לשי# ידו על מאגר  למי –הסכנות ה" מחו( . בהקמת מאגר יש סכנות רבות לפרטיות .7
, הניסיו" ממאגרי# אחרי#.  למי שיעשה בו חלילה שימוש לרעה–ומפני# , רגיש מאי" כמותו

. מעלה שכל הניסיונות לשמור על מאגר מאובטח נכשלי# במידה כזו או אחרת, רגישי# ג# ה#
": מדרו" חלקלק"יש סכנה של , בנוס+. הנזק שעלול להיגר# כא" לאזרח הוא בלתי הפי*

ובמידע , יורחבו מטרותיו בדיעבד, אול# משיהיה קיי#, המאגר יוק# למטרות מסוימות
. בכ* יש כרסו# גובר בנושא המידע הביומטרי וברגישותו. ייעשה שימוש למטרות אחרות

הא# נרצה שבית עסק יבקש לוודא את . החשש הוא שהכרסו# הזה יזלוג ג# לשוק הפרטי
 ?ביומטריזהות לקוחותיו באמצעות זיהוי 

שאי� כדוגמתו בא$ מדינה מערבית , כי יש לשקול היטב את הקמת המאגר, נציי" עוד .8
ולעומת זאת , שבה" נהוגי# מסמכי זיהוי ביומטריי#, כולל מדינות כמו גרמניה, דמוקרטית

 .פקיסט" ואינדונזיה, תימ", יש מאגרי# כמוהו במדינות כדוגמת כוויית

ראוי לחדד את , החוק תגובש ותועבר לאישור הממשלהכי קוד� שהצעת , אי� למועצה ספק .9
ולבחו� אות� אל מול הפגיעות בפרטיות והסכנות , התכליות שלשמ� נועד החוק המוצע

 .שטמונות בהצעה במתכונתה הנוכחית, האחרות

בישיבת המועצה ביקשנו .  של מחקרי# ועמדות של מומחי#דברי ההסבר מזכירי# את קיומ# .10
המועד הקצר . אול# עד למועד זה טר# ראינו כאלה, חקרי# כאלהלעיי" בחוות דעת ובמ

הנושא חשוב : נדגיש. נוכח שעו" העצר של ההערות לתזכיר והכוונה לקדמו במהירות, חשוב
בטר# נבחרת דר* מסוימת ראוי לבחו" . והשלכתו על הפרטיות דרמטית, ומורכב מאוד

 ואולי ג# –רי# המצוטטי# ולש# כ* נדרש דיו" ג# במחק, חלופות רבות ככל האפשר
 .באחרי#

וזאת לפני , מעלה התזכיר שבנדו" שאלות רבות אשר ראוי לית" עליה" מענה, לאור האמור .11
כאמור , בי" יתר השאלות שצריכות להישאל. כתולדה מתזכיר חוק זה, שמגובשת הצעת החוק

 :יש לשאול את השאלות הבאות, לעיל
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רו" אמיתי ובלעדי לבעיית זיו+ תעודות עד כמה ההצעה בתזכיר שבנדו" מהווה פית
עד ?  אחוז גבוה של בעלי נתו" ביומטרי זההשיש, עד כמה הובאה בחשבו" הבעיה? הזהות

כאלה שאינ# כוללי# הקמתו של מאגר מידע , כמה נשקלו פתרונות אחרי# לבעיה
שילווה את הלי* הוצאת התעודה הראשוני עד כמה נבדק תהלי* הזיהוי ? ביומטרי
מה מידת הטרדה שתהיה לאזרחי# ?  והפגיעה בפרטיות שתהא כרוכה בותטריהביומ

במיוחד א# וכאשר ישמש לצור* סיוע , ביומטרימאגר הקמתו של תמימי# כתוצאה מ
 עד כמה ?)כאשר הוא יופעל, ה" בשלב איסו+ המידע הביומטרי וה" בהמש* (בגילויי פשע

מהו הניסיו" שנלמד במדינות ? אגרנמדד פוטנציאל הפגיעה באגירת הצילומי# שיהיו במ
כי נמסר לנו על ידי נציגי משרד הפני# כי מאגר כזה קיי# , נציי"(שבה" קיי# מאגר כזה 

כמו , אול# ה" מדינות שאינ" בהכרח דמוקרטיות או מדינות מפותחות, בעשרות מדינות
  . זו רשימה שאינה ממצה).אינדונזיה או אתיופיה, פקיסט"

. בטר# יקוד# הלי* החקיקה שבנדו", אלות רבות ונכבדות נית" לשאולש, כפי שנית" לראות .12
שלא נעשה מחקר מקי+ דיו ולא התבררו עד תו# השאלות הנכבדות , במועצה התקבל הרוש#

העוסקות בפוטנציאל הפגיעה הרב בזכות , כמו ג# שאלות רבות אחרות, המפורטות לעיל
סוכ# ע# נציגי משרד , ה המועצה בנושאבמהל* הדיו" שקיימ .הקיי# בחוק המוצע, לפרטיות

 .שישמשו אותה בהמש* הדיו", הפני# שיועברו אליה מסמכי# והסברי# נוספי#

תינת� ההזדמנות , אשר על כ� סבורה המועצה כי ראוי יהיה כי הלי� החקיקה שבנדו� יעוכב .13
תר לבחו� ובי� הי, ולשאול את כל אות� השאלות, ובכלל זה דיו� ציבורי, הראויה לדו� בהצעה

כי הפגיעה בפרטיות הכרוכה ,  כ� ואמיתי להבטיח�בכ� יעשה ניסיו. חלופות להצעה הנדונה
 .תהא נמוכה ככל האפשר, בחוק המוצע

  

 .בכל כיוו" עליו יוחלט, המועצה תשמח לסייע בעניי" א+ בהמש* הליכי החקיקה .14

  

  

  ,בכבוד רב
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  :העתקי#

  ראש הרשות למשפט וטכנולוגיות מידע, כה"ד יור# ה"עו �

 היוע( המשפטי של הרשות למשפט וטכנולוגיות מידע, ד עמית אשכנזי"עו �
 משרד המשפטי#, מחלקת ייעו( וחקיקה, מאיר שלו#�ד ליאת ב""עו �
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3/26/2017 מכתב המדענים כנגד חוק המאגר הביומטרי – ויקי עמותת המקור

http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D… 1/1

מכתב המדענים כנגד חוק המאגר הביומטרי
מתוך ויקי עמותת המקור

מכתב לחברי כנסת ישראל בנוגע לחוק הקמת מאגר מידע ביומטרי (ראה גם מכתב הפרופסורים
http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99)

(

כבוד חברי הכנסת,

אנו החתומים מטה, אנשי מדע וטכנולוגיה, מתריעים בפני חברי כנסת ישראל על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק להקמת מאגר מידע של אמצעי זיהוי ביומטריים.

לפי החוק המוצע, המדינה תחייב כל תושב למסור טביעות אצבע וסריקת פנים, ואלה ישמרו במאגר מרכזי שיקום לצורך זה. קיום מאגר זה יפגע בפרטיות ובכבוד האדם, ועלול אף לסכן את בטחון המדינה
ותושביה.

המטרה המקורית של החוק - מניעת זיוף תעודות זהות – אכן ראויה וחשובה, אך אנו סבורים כי ניתן להשיג מטרה זו ללא הקמת מאגר, באמצעים טכנולוגים זמינים, זולים יותר, בטוחים יותר, וחודרניים פחות
כמקובל בעולם המערבי.

אנו קוראים לחברי הכנסת מכל הקשת הפוליטית להתנגד לחוק המוצע.

על החתום:

פרופ' ישראל אומן (http://he.wikipedia.org/wiki/ישראל_אומן) , חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005 , חתן פרס ישראל בחקר הכלכלה לשנת 1994
פרופ' עדה יונת (http://he.wikipedia.org/wiki/עדה_יונת) , כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, פרס וולף לכימיה לשנת 2007 ופרס ישראל לשנת 2002

פרופ' יקיר אהרונוב (http://he.wikipedia.org/wiki/יקיר_אהרונוב) , חתן פרס וולף לפיזיקה לשנת 1998 ופרס ישראל לפיסיקה לשנת 1989
פרופ' נוגה אלון (http://he.wikipedia.org/wiki/נוגה_אלון) , חתן פרס ישראל במתמטיקה לשנת 2008 ופרס בטחון ישראל לשנת 1984

פרופ' יוסף אמרי (http://he.wikipedia.org/wiki/יוסף_אמרי) , חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2001
פרופ' יעקב בקנשטיין (http://he.wikipedia.org/wiki/יעקב_בקנשטיין) , חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2005

פרופ' דוד הראל (http://he.wikipedia.org/wiki/דוד_הראל) , חתן פרס ישראל למדעי המחשב לשנת 2004
פרופ' יעקב זיו (http://he.wikipedia.org/wiki/יעקב_זיו_(מדען)) , חתן פרס ישראל למדעים מדויקים לשנת 1993 ושני פרסי בטחון ישראל

פרופ' אלי ביהם (http://he.wikipedia.org/wiki/אלי_ביהם) , דיקן הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' דורית אהרונוב, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

פרופ' עמוס ביימל, הפקולטה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' עודד גולדרייך, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה לתורת ההצפנה

פרופ' דני דולב, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' אמיר הרצברג, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, מומחה להצפנה ואבטחת מידע

פרופ' אבישי וול, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, חבר מכון צ'קפוינט לאבטחת מידע
פרופ' יובל ישי, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה לתורת ההצפנה

פרופ' יהודה לינדל, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' מוני נאור, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה להצפנה

פרופ' איל קושלביץ, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' רן קנטי, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, ראש מכון צ'קפוינט לאבטחת מידע

דר' אלון רוזן, ביה"ס למדעי המחשב, המרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, חבר מכון צ'קפוינט לאבטחת מידע
פרופ' עומר ריינגולד, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה להצפנה ואבטחת מידע

פרופ' בני שור, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' אמנון תא שמע, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

רשימת החותמים מעודכנת לתאריך השישי בנובמבר, 2009

מקור:
http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99

קטגוריה: חוק המאגר הביומטרי

שונה לאחרונה ב־13:40, 13 בינואר 2010.
התוכן מוגש בכפוף ל־CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0 לא מותאם.

בעלי זכויות היוצרים מפורטים בהיסטוריית השינויים של הדף.

http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%96%D7%99%D7%95_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9F)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9D
http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.he
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מכתב המועצה

הציבורית להגנת
הפרטיות



     

 המועצה הציבורית להגנת הפרטיות
         

                                                                              

  03-7634050.  טל,61072, תל אביב, 7360. ד.ת, 125דרך בגין , קרית הממשלה, המועצה להגנת הפרטיות

 

   2009אוגוסט  5
  ט" אב התשסו"ט

  לכבוד
  מר בנימין נתניהו

  ראש הממשלה
  ירושלים, קרית הממשלה

  
  ,נכבדי

  
  הצעת חוק להקמת מאגר ביומטרי: הנדון

  
אנו פונים אליך ואל חברי ממשלתך בבקשה שתערכו שינוי בהצעת החוק שבנדון ותשמיטו ממנה 

  . יאת ההוראות הנוגעות להקמתו של מאגר ביומטרי מרכז
   

ויש להצר על המחדל , אין חולק שהמדינה חייבת לשים קץ למכת הזיופים של תעודות הזהות
". חכמות"המתמשך מזה כעשור אשר בעטיו התעכב מימושן של התוכניות להנפקת תעודות זהות 

תומכת , שהיא גוף מקצועי שהוקם לייעץ לשר המשפטים מכוח חוק הגנת הפרטיות, המועצה
  .מסמכים הנושאים מאפיינים ביומטרייםאינה מתנגדת לו, י זיהוי כאלהבהנפקה של מסמכ

   
הקמתו של מערך הנפקה אמין של מסמכי זיהוי ביומטריים אינו מותנה בקיומו של מאגר , ואולם

כפי . שדי בהן כדי למנוע הונאות בתהליך ההנפקה, ביומטרי מרכזי וקיימות חלופות ראויות יותר
ודרכונים ביומטריים ללא תעודות זהות בגרמניה מונפקים , ש"ועמשהעיד לאחרונה המשנה לי

ש מייחס את זהירותה של גרמניה "המשנה ליועמ. מאגר מרכזי בשל חשש מריכוז סמכויות וכוח
בעניינים מסוג זה לניסיון ההיסטורי הקשה שלה עם מאגרי מידע ורשימות של קבוצות אוכלוסיה 

ל את משאבי המידע והכוח שבידי רשויות השלטון תהיה ראוי שהשאיפה להגבי, לדעתנו. שונות
  . נחלתה של כל מדינה דמוקרטית

   
. מהווה המאגר הביומטרי המתוכנן פגיעה חמורה בזכות היסוד החוקתית לפרטיות, בעצם הקמתו

 תתרחש אם -על פי האמור בדברי ההסבר להצעת החוק " בלתי הפיכה "-פגיעה חמורה שבעתיים 
מומחים ידועי שם מתריעים מפני הסכנות הטמונות במאגר . דע מהמאגרוכאשר ידלוף מי

  .  על תקדימים רבים בארץ ובעולםהסתמכות תוך , ובדליפות המידע הכמעט בלתי נמנעות ממנו
   

במדינות שבהן נשקלה . תחזוקתו ואבטחתו צפויות להטיל נטל תקציבי כבד, הקמת המאגר
, האפשרות להקים מאגרים דומים הוערכו העלויות בסכומי עתק של מיליארדי דולרים

מטעם זה הודיע הממשל האמריקני כי בדעתו לבטל את . והאומדנים רק מאמירים והולכים
כי לא תחייב את , בבריטניה הודיעה לאחרונה הממשלהגם . Real IDהתוכנית הידועה בשם 

 כולו "פרויקט הזהות"והיא צפויה אף לבטל בקרוב את , ביומטריותתעודות זהות אזרחיה לשאת 

)The Identity Project( ,לנוכח עלויותיו העצומות וההתנגדות הציבורית הרחבה שעורר.  
   

 ידי הממשלה הקודמת וקודמה על ידי שר שהועלתה על, היוזמה להקים מאגר ביומטרי, לסיכום
אינה , כראש הוועדה הדנה בהצעת החוק) מטעם האופוזיציה(המכהן כעת , הפנים לשעבר

כך אנו עלולים . והיא צפוייה להוסיף ולעכב את הנפקתם של מסמכי זיהוי ביומטריים, הכרחית
יהוי בהקמתו של והניסיון לכרוך את הנפקתם של מסמכי הז, לגלות שהבא לברך יצא מקלל

המאגר המרכזי רק יעכב את פתרונה של בעיית הזיופים המסכנת את שלומה וביטחונה של מדינת 
ותורה לשנות בהתאם , אם תבטל את התוכנית להקמת המאגר הביומטרי, אפוא, נודה לך .ישראל

  . לזאת את הצעת החוק שבנדון קודם להבאתה לאישור סופי של הכנסת
  

  ,בכבוד רב

    
  מיכאל בירנהקר "ד
  ר עומר טנא"ד
  

  שרי הממשלה: העתק
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הודעת התנועה
לאיכות השלטון



מי אנחנו »

(http://www.mqg.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa.aspx) 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לכל חברי הכנסת להימנע מהצבעה בעד אישור החוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטרים במסמכי זיהוי 
וזאת כל עוד לא באו על פתרונם כלל הקשיים שמעוררת הצעת החוק, ובמיוחד כל עוד נותר ללא מענה החשש בדבר פוטנציאל כבד לפגיעה בחירויות הפרט במקרה של דליפת המידע.  

במכתבה ליו"ר הכנסת , מנכ"ל הכנסת ולכלל חברי הכנסת מציינת התנועה במהלך היום מתוכננת להיערך הצבעה בכנסת על אישור הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע בקריאה שנייה ושלישית.
סוגיית אישור החוק הינה סוגיה בעלת משמעויות כבדות משקל ובעלת השלכות רחבות היקף על זכויות האדם וחירויות הפרט של אזרחי מדינת ישראל. קיומו של מאגר נתונים ביומטריים של כל תושבי המדינה ואזרחיה כרוך באיום

ממשי ושאינו מוטל בספק על זכויותיהם הבסיסיות של אזרחי של מדינת ישראל, פרטיותם וביטחונם האישי ואף ביטחונה הלאומי של המדינה עצמה, אם ידלוף המאגר וימצא דרכו לידיהם של גורמים עוינים. נורמות שלטון ראויות
מחייבות שרפורמה מעין זו, אשר השלכותיה הינן בלתי-הפיכות על זכותו החוקתית של הפרט לפרטיות ולצנעת חייו, לא תיעשה בהינף יד, מבלי שהובטח על ידי הגורמים הרלוונטיים, כי ניתן למנוע את הנזקים הצפויים מהקמת מאגר

זה.תהליך קבלת החלטות איכותי מחייב, כי לפני שינוי סדרי עולם, יבואו על פתרונם הקשיים הרבים שמעורר החוק האמור, וכל עוד לא נמצא פתרון מניח את הדעת, אין זה מן הראוי לאשר חקיקה שהשלכותיה הן בלתי-הפיכות על
זכויותיהם הבסיסיות של אזרחי ישראל.בפרט אמורים הדברים לאור ממצאיו הקשים של דו"ח מבקר המדינה 59ב לשנת 2008 ולחשבונות שנת הכספים 2007 שפורסם בחודש מאי האחרון ואשר עסק באבטחת מידע ואיכותו במאגרי
מידע ממשלתיים, ואשר משמעויות דליפתו לציבור מתגמדות ביחס לתוצאות הבלתי-הפיכות של דליפת מאגר ביומטרי ונגישותו לגורמים עוינים למדינה. משרד המבקר מצביע על כשלים חמורים בניהול מאגרי המידע בביטוח הלאומי

ובמרשם האוכלוסין, ועל ניהול המאגר בניגוד לדרישות חוק הגנת הפרטיות והתקשי"ר.  
לאור זאת מבקשת התנועה, כי חברי הכנסת יימנעו מהצבעה בעד אישור החוק האמור, וזאת כל עוד לא באו על פתרונם כלל הקשיים שמעוררת הצעת החוק, ובמיוחד כל עוד נותר ללא מענה החשש בדבר פוטנציאל כבד לפגיעה

בחירויות הפרט במקרה של דליפת המידע. 

English (http://mqgisrael.org/) | תנאי שימוש באתר
|(tabid/410/Default.aspx/) מערכת האתר |(D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8/tabid/302/Default.aspx%/)

הדפס | צור קשר (/צורקשר/tabid/173/Default.aspx)| שאלות נפוצות

...Search

תרמו לנו
http://www.mqg.org.il/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.aspx)

français (http://www.mqg.org.il/french.aspx) | русский (http://www.mqg.org.il/russian.aspx) | English (http://mqgisrael.org/) | العربیة
(http://www.mqg.org.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx) | דרושים

http://www.mqg.org.il/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D.aspx)



h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / m o v g o v ) )


( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / M Q G . I s r a e l )


( h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / 1 1 2 2 5 1 9 7 7 4 8 0 7 7 4 1 2 5 7 2 2 / p o s t s )


( h t t p : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / g r o u p s / M o v e m e n t -
Q u a l i t y -

G o v e r n m e n t -
i n - I s r a e l -

6 5 3 7 4 3 3 )
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( /( h t t p s : / / b l o g m q g . w o r d p r e s s . c o m

02-5000073  בלוג
(/https://blogmqg.wordpress.com )

(mqg@mqg.org.il (mailto:mqg@mqg.org.il 

http://www.mqg.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa.aspx
http://mqgisrael.org/
http://www.mqg.org.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8/tabid/302/Default.aspx
http://www.mqg.org.il/tabid/410/Default.aspx
javascript:window.print()
http://www.mqg.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A9%D7%A8/tabid/173/Default.aspx
http://www.mqg.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%9D%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA/tabid/82/Default.aspx
javascript:__doPostBack('dnn$SEARCH2$cmdSearchNew','')
http://www.mqg.org.il/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.mqg.org.il/french.aspx
http://www.mqg.org.il/russian.aspx
http://mqgisrael.org/
http://www.mqg.org.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.mqg.org.il/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D.aspx
https://twitter.com/movgov
https://www.facebook.com/MQG.Israel
https://plus.google.com/112251977480774125722/posts
http://www.linkedin.com/groups/Movement-Quality-Government-in-Israel-6537433
http://www.youtube.com/user/MQGIL
https://blogmqg.wordpress.com/
https://blogmqg.wordpress.com/
mailto:mqg@mqg.org.il


D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%9D%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA/tabid/82/Default.aspx%/)
  (D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%90%D7%AA%D7%A8/tabid/142/Default.aspx%/) מפת האתר | (mailto:mqg@mqg.org.il) |  (/RSS/tabid/144/Default.aspx) כתוב למערכת

התנועה למען איכות השלטון בישראל
רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

(E-mail: mqg@mqg.org.il (mailto:mqg@mqg.org.il

http://www.mqg.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%9D%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA/tabid/82/Default.aspx
mailto:mqg@mqg.org.il
http://www.mqg.org.il/RSS/tabid/144/Default.aspx
http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%90%D7%AA%D7%A8/tabid/142/Default.aspx
mailto:mqg@mqg.org.il
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דוח מעקב של

הייעוץ המשפטי
לכנסת



1 
 

הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי לפי צו  תקופת המבחן )פיילוט( 
 2011-ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תקופת מבחן(, תשע"א

 מעקב ותמונת מצב

 (17.2.15)לקראת דיון בדיווח תקופת הפיילוט השנייה ביום 

מדע והטכנולוגיה וועדת מוגש לוועדת הכנסת המשותפת לוועדת החוקה חוק ומשפט, ועדת ה
 בסקי(לכמשפטי לוועדה )עו"ד נירה לאמעי רעל ידי הייעוץ ההפנים והגנת הסביבה 

רשות לניהול המאגר בדו"ח התקופתי של התקיים ועדת הכנסת המשותפת דיון  17.2.15ביום 

וי הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיה  גירה בהתאם לצוהאוכלוסין והה הביומטרי ורשות

 הצו הביומטרי(. -)להלן 2011-ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, תשע"א

שהוגש  הדו"ח השניוזהו  2014הוגש באוגוסט  30.6.14 -1.1.14הדו"ח המתייחס לתקופה 

 הפיילוט(. -מתחילתה של תקופת המבחן )להלן

אך  19 -רי הכנסת המביא דו"ח זה לחב - 2015ביוני  29עם התקרב תאריך סיומו של הפיילוט, ב 

צב בנוגע לפיילוט הביומטרי  עם את הרקע, המהלכים ותמונת המ 20 -גם לחברי הכנסת ה

 תייחסות ספציפית לעולה מהדו"ח השני.ה

 רקע כללי: .1

 הליך החקיקה:  1.1

היה משרד הפנים קרוב לתחילת הנפקתן של תעודות חכמות, נושאות שבב אלקטרוני,  2007בשנת 

ופי תעודות זהות. ברם, עם מינויו של חה"כ מאיר שטרית לשר הפנים, הושהה שמטרתן הקטנת זי

יהוי ביומטריים. בשנת הפרויקט עד לסיום הדיונים בנושא הקמת המאגר ממשלתי של אמצעי ז

הגישה הממשלה את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  2008

ן התעודות "החכמות", הנושאות שבבים ובהם הנתונים . ההצעה חיברה בי2009-מידע תש"ע

הביומטריים, ובין הקמתו של מאגר ביומטרי ממשלתי. יוער, כי סעיף המטרות של החוק אינו 

מבהיר מהי מטרת המאגר הביומטרי, אלא רק כי המטרה היא הקמת המאגר, ו"קביעת 

 יטחון". השימושים המותרים במאגר, לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הב

הצעת החוק נדונה בהכנה לקריאה שניה ושלישית על ידי ועדה משותפת מצומצת לוועדת הפנים 

 .שבראשה עמד חה"כ מאיר שטרית והטכנולוגיה וועדת המדעוהגנת הסביבה 

 . עברה הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית 15.12.2009ביום 

 תכנית הפיילוט למאגר הביומטרי 1.2

 .)פיילוט( תחולה הדרגתית ותקופת מבחן 41החוק קובע בסעיף

הפיילוט אמור להקבע בצו על ידי שר הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור 

 ועדת הכנסת המשותפת. 

יחולו הוראות  החוק באופן וולונטרי על תושבים שיתנו  ובמהלכו  -שנתייםפיילוט  של האורכו 

 מטרות:וש קופה זו שלבמטרה לבחון בתהסכמתם לכך בכתב, 
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 . אופן היישום של הוראות החוק )הקמת מאגר, ניהולו, הנפקת תעודות זהות וכו"(1 -

 מאגר כאמורהומטרות  . נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי2 -

 לשמור במאגר ואופן השימוש בושיש . המידע 3 -

אגר מידע וני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמהכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתצו 

קבע את תקופת  10.7.11)צו הפיילוט הראשון( שהוצא ב 2011-)תקופת מבחן(, תשע"א

 .31.10.13 -עד ה 1.11.11הפיילוט מ 

, בו נתבקשו האחדעם פרסום הצו הגישו פרופ' קרין נהון ואחרים עתירה לבג"ץ ובה שני ראשים: 

ברי הגבול וראש הרשות לניהול המשיבים )הכנסת, שר הפנים, ראש רשות האוכלוסין ההגירה ומע

הביומטרי ויבוא במקומו צו אחר המקיים את  הצוהמאגר הביומטרי(, לתת טעם מדוע לא יבוטל 

הוראות החוק לעניין הפיילוט. טענת העותרים הייתה כי הצו רק יוצר מראית עין של מענה 

בין היתר, כך  לדרישות החוק, אך אינו קובע חובה לבדיקת פרמטרים שבדיקתם נקבעה בחוק.

אגר או לחלופין, , נמנע הצו מבחינת חלופות שיאפשרו להשיג את תכלית החקיקה ללא מטעןנ

עוד נטען כי  .ביומטרי או שיופעל באופן המקשה על פריצתויל פחות מידע באמצעות מאגר שיכ

  כשלון.להצו נעדר את פירוט העניינים שייבחנו ואת המדדים להצלחה או 

 41לשר הפנים לבחון מחדש את הצו ולוודא שכל הפרמטרים המנויים בסעיף הציע בית המשפט 

 אכן יכללו בו. שר הפנים קיבל את ההצעה והצו הוחזר לדיון מחדש בוועדת הכנסת המשותפת.

והצו תוקן כך שכלל פרמטרים מפורטים  2012ועדת הכנסת דנה בצו הפיילוט השני בחודש נובמבר 

וסעיף מיוחד  לרבות הכנתו של פרוטוקול מבחן שיפורסם לציבורלביצוע במהלך תכנית המבחן, 

 בדיקות מיוחדות לבחינת נחיצות קיומו של המאגר. לגבי 

 31.12.2014 -1.1.2013ל ט המתוקנת נקבעה תקופת הפיילו

זאת בעיקר בגין  30.6.13יילוט בפועל רק ב על אף המועדים שנקבעו בצו, הוחל ביישומו של הפ

 תנהל באותה עת במשרד הפנים.סכסוך עבודה שה

הוועדה התבקשה לתקן את צו הפיילוט השני בדיעבד ולקבוע את מועד תחילת הפיילוט, ל 

30.6.13 . 

)א( לחוק  41פרשנות של תכלית החקיקה )סעיף הועדה קיבלה את עמדת שר הפנים מהטעם ש

על מנת לעמוד מועד בו החל הפיילוט בפועל וזאת התחשבות בהעיקרי( עולה בקנה אחד עם 

 .מלאות תקופה של שנתייםמשך ותפקודו בבדרישת החוק לבחון את נחיצותו של המאגר 

זכויות דיגיטליות( טענו כי אין "לחזור אחורה" מתאריך תחילת הפיילוט להמתנגדים )התנועה 

( 5)41( וכי אם מתבקשת הארכה עליה להתבצע לפי סעיף 2013כתאריך הראשון שנקבע )ינואר 

גם אם לא הוחל  2013לדבריהם יישום החוק בעניין הפיילוט למעשה כן החל בינואר לחוק. 

 ביישום תכנית הפיילוט עצמה ולכן לא ניתן לתקן את מועדי הצו רטרואקטיבית.
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( לחוק איננה אפשרית בעניינינו 6)41בעניין זה יש להדגיש כי הארכה לתקופה נוספת לפי סעיף 

תקופת פיילוט בשנתיים נוספות לאחר שדווח ונדון דו"ח על מאחר שסעיף זה מתייחס להארכת 

 שנתיים ראשונות של  ניהול פיילוט.

 .29.6.15עד  30.6.13מיום תקופת הפיילוט הסופית נקבעה אם כן  

הוציאו רשות האוכלוסין וההגירה והרשות לניהול  27.6.13לקראת יישומו של הפיילוט, ביום 

ו קביעת אינדיקציות לאיכות הניסוי הביומטרי. הפרוטוקול המאגר הביומטרי פרוטוקול שמטרת

 בחן את משימות הפיילוט, ובהתאם הגדיר משימות ותוצאות שתיחשבנה איכותיות או הצלחה. 

 הפניםשר דיווח ראש הממשלה ו מועדים רלוונטיים נוספים: 1.3

ווחו ראש ימים לפני תום תקופת המבחן, לכל המאוחר, יד 90 -לחוק (4)41סעיף על פי 

הממשלה והשר לוועדת השרים ליישומים ביומטריים, ולוועדה של הכנסת שבה יהיו חברים חברי 

ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים וחברי ועדת הכנסת המשותפת, על ממצאי הבחינה 

 בהמשך יפורט לגבי הוועדות המוזכרות כאן(.) (;1כאמור בפסקה )

לים וציונים כך שיוצג לפי משק א. לצו(11לפי סעיף ורה מיוחדת )דיווח זה אמור להיות ערוך בצ

 מספריים שקבעה הוועדה המייעצת לרשות לפי הצו.

אמור להתקבל להוועדה דיווח מאת ראש הממשלה המסכם את  2015היינו, בסוף חודש מרס 

 הממצאים בתקופת הפיילוט. 

 

  2015 יוני 29 -תקופת הפיילוט הצפויהתום עם  1.4

 עם תום תקופת הפיילוט, קיימות מספר אפשרויות פעולה: -( לחוק5)41י סעיף על פ

וועדת השרים הכנסת )במליאתה( וכן באישור באישור  שר הפנים )הממונה על חוק זה( .1

ליישומים ביומטריים, ולוועדה של הכנסת שבה יהיו חברים חברי ועדת הכנסת 

ובהתייעצות עם שר  משותפתהמשותפת ליישומים ביומטריים וחברי ועדת הכנסת ה

 יוכל להחליט על אפשרויות פעולה אלה: -ובהסכמת שר האוצרהמשפטים 

a.  לקבוע בצו כי הוראות לפי החוק הביומטרי יחולו על כלל התושבים 

b. לקבוע בצו תקופת המבחן תוארך לתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות 

c. ו בצולקבוע בצו כי החלת החוק תהיה הדרגתית ובתנאים שייקבע 

d. אם לא הוצא צו כאמור עד תום שנתיים  -לא להוציא צו או צווים כאמור לעיל

יימחק המאגר  -(2017ביוני  29נוספות מתחילת תקופת הפיילוט )היינו עד 

 .הביומטרי
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 )בחלקים הרלוונטיים לתכנית הפיילוט( החוק הביומטריבמסגרת שהוקמו  שוניםהגופים ה 1.5

 הערות תפקידיו  גוףה

נה על ממו
יישומים 

)סע'  ביומטריים
 לחוק( 30

להמליץ על מדיניות כוללת בתחום  (1)
היישומים הביומטריים, לרבות לעניין יעדים, 

 מדדים, תקנים והנחיות בעניינים אלה:

הקמה, תפעול ותחזוקה של המאגר  )א(
 הביומטרי וגישה אליו;

 פיתוח היישומים הביומטריים; )ב(

הביומטריים והמאגר  בקרה על היישומים )ג(
 הביומטרי;

להמליץ על מדיניות בתחום אבטחת  (2)
המאגר הביומטרי ואבטחת המידע המועבר למרכז 
הנפקה, לרבות לעניין הנהלים ותקני האבטחה, 
ולמעט בעניינים המוסדרים בחוק להסדרת 

 הביטחון;

לפקח על יישום הוראות חוק זה והתקנות,  (3)
לי הרשות אשר הכללים, הנחיות הרשות ונוה

נקבעו מכוחו, וכן על פעולות ראש הרשות לפי חוק 
 זה.

הביומטרי הממונה הוא יושב הראש * על פי הצו 

הוועדה המייעצת לפיילוט הביומטרי )ר'  לש

 להלן(

ע

ם

 

כ

נ

י

ס

ת

ו

 

ע

ם

  

ועדת השרים 
ליישומים 

)סע'  ביומטריים
31) 

תפעל בשם הממשלה בעניינים שקבעה לצורך 

בת ארבעה חברים  י חוק זה.יישום ההוראות לפ

לפחות, והם: ראש הממשלה )והוא יהיה היו"ר 

ממלא מקומו(, שר הפנים, שר  -ושר הפנים

 .המשפטים והשר לביטחון הפנים

  

 

ועדת הכנסת 

המשותפת 

ליישומים 

  )סעיף  ביומטריים

 (לחוק  32

  

 

תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות רשויות הביטחון 

: ואלה חברי הוועדהחוק זה; ולאבטחת מידע, לפי 

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת והוא 

יהיה היושב ראש, יושב ראש ועדת הכנסת 

המשותפת, חברי ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת וחברי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים 

חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של 

 ישיבותיה של הוועדה הן חסויות.הכנסת.

דה טרם הווע

התכנסה מאז 

חקיקת החוק אולם 

לאחרונה נתבקש 

 כינוסה. 

ועדת הכנסת 

  המשותפת
חוקה, חוק ומשפט, ה המשותפת לוועדתהוועדה 

המדע והטכנולוגיה ווועדת הפנים והגנת  ועדת

הוקמה בחוק הביומטרי כוועדה אליה יש הסביבה. 
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 לדווח דיווחים שונים לגבי הפעלת החוק. 

לצו הביומטרי היא הוועדה אליה )ב(  11לפי סעיף 

 אחת לחצי שנה במשך תקופת המבחן.יש לדווח 

ועדה מייעצת לפי 

 ד. לצו10סע' 

 הביומטרי

ממונה ע"י שר הפנים. מתפקידה לפקח על 
  התנהלות תקופת המבחן ועל בחינת תוצאותיה.

 בראשה עומד הממונה על יישומים ביומטריים.

 . הסטטיסטיקאי הממשלתי1 :חבריה

 פט, טכנולוגיה ומידעשמראש הרשות ל .2

 ראש המטה ללוחמה בטרור במשרד רוה"מ .3

 נציג ציבור בעל ידע בתחום אבטחת מידע .4

 

 

 -30.6.13"ח הראשון של הפיילוט המתייחס לתקופה תקציר לגבי הדו .2
 (22.7.14 ביום  וועדה המשותפתנדון ב) 31.12.13

שנתבקש. בדיקות אלו נדחו לחצי הראשון  נחיצות המאגר כפידו"ח זה לא בדק פרמטרים של  2.1

שהיא החלופה  ולא ניתן היה לבחון נושא זה. חלופת התשאולולכן לא דווח לגביהן  2014של שנת 

העיקרית לקיומו של מאגר, לא נבחנה למעשה בדו"ח זה כך שמחברי הכנסת נמנע דיון מהותי 

 בשאלת נחיצות המאגר.

(, לבחון את 14.7)סעיף  ות, בפרוטוקול המבחןנדרשה הרשכחלק מבחינת נחיצות המאגר  2.2

וכן כאלה שטופלו או שהתגלו על ידי המשטרה של תיעוד לאומי ישראלי  הזיוף כלל עבירות

. נתונים כאמור לא הוצגו בדו"ח ולכן גם לא שהתגלו ברשות האוכלוסין או ביקורת הגבולות

למנוע לעומת כלל מקרי ניתן היה להשוות את מספר מקרי הזיוף שמאגר ביומטרי יכול 

 הזיוף וההתחזות.

הראשי.  הסטטיסטיקאי הממשלתי"ח דושהתקבל בוועדה לא כלל בשלב ראשון את  הדו"ח 2.3

על מנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלווה, על פי הוראות הצו, את תכנית הפיילוט

הם. לסייע בבחינת המדדים שנקבעו, באיכותם ובניתוח התוצאות והנתונים שהתקבלו לפי

, בעת קיום ישיבת המעקב לפיכך לדו"ח זה ערך רב גם בקבלת מסקנה לגבי נחיצות המאגר.

סת וצוות הוועדה נתונים והערות של הסטטיסטיקאי לא היו בפני חברי הכנ על הדו"ח

 הממשלתי.

וכי הנושא מצוי  מנהל אבטחת מידע לתכנית הפיילוטאין  בעת עריכת הדו"חעדה דווח כי ולו 2.4

 ממצא מדאיג זה הפתיע את הוועדה.ז; בהליכי מכר

י בחינת החלופה של שיטת וכן לגב -)ב( לצו9)א( וסעיף 8לגבי ביצוע בדיקות יזומות )סע'  2.5

יש . שא ייבחן בדו"ח הבאודווח כי הנ -(( לצו8א. )8סעיף  -יטת "עדי שמיר"ש)ההקבצים 

ציין  לפרוטוקול( 18עמ' ) 27.11.2012לציין כי כבר בישיבת הוועדה המשותפת בכנסת ב 

הממונה על היישומים הביומטריים, מר רם ולצר כי בחינת החלופה של שיטת ההקבצים של 

 עדי שמיר נמצאת בשלב מתקדם.

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2011-11-01.rtf
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ולא לא בוצע לפי התקנות, ך זיהוי ואימות שאמור לבחון הלי לצו 4תהליך הבחינה לפי סעיף  2.6

סעיף  ם סרבו כאשר הוצע להם לבצע תיעוד ביומטרי( )יפורט בדו"ח זה. )למשל, כמה אנש

 .לצו( (7)4

 לבדיקת אתר הגיבוי )דבר שהיה צריך להיות מבוצע(; בדו"ח לא היתה התייחסות   2.7
 

לא החל בעת מסירת הדו"ח על פי הדוח שנמסר,  לא פורסם סקר שביעות הרצון;בדו"ח  2.8

. זאת למרות 2014סקר שביעות הרצון וגם אין כוונה להתחלתו אלא ברבעון האחרון של שנת 

שבצו נקבע מדד של שביעות רצון ובפרוטוקול הניסוי הוגדר כי שביעות הרצון של מי שהשתתף 

נושא –יסוי בניסוי, כמו גם של מי שלא השתתף בניסוי, תיבחן תוך שלושה חודשים מתחילת הנ

הן נוכח העדר יכולת לקבל את שביעות הרצון, הן מאחר שעצם התחלת הסקר  –זה בעייתי 

 בשלב כה מאוחר עלול להשפיע על תוצאות הניסוי. 

מקרים נדחו בקשות לאחר בירור עם רשות האוכלוסין )בעיקר מקרי  147מהדו"ח עלה כי ב  2.9

מקרים הנתונים כלל לא התאימו  124פנים זהות אך טביעות אצבע שונות( וב  -תאומים

לבקשה )טביעות האצבע הופיעו במאגר בוודאות(.  נציג רשות האוכלוסין, אלי לוי, הסביר 

כטעות לפרוטוקול הדיון( עשרות המקרים של פרטים לא תואמים התבררו  13לוועדה כי )עמ'  

ת של אותה )הן בפן הממוחשב והן בפן הגורם האנושי: אנשים שמסרו טביעו של המערכת

אצבע מבלי שהפקיד הבחין בכך, בני זוג שעשו הרכשה צולבת( ולמעשה היה רק מקרה אחד 

שלגביו הוגשה תלונה במשטרה. יש לציין כי חלק מהליקויים  ניסיון זיוף והתחזותשל 

 התבררו בעת המסירה ולא דרך המאגר.

ולק לחברי הכנסת )הופיע במסמך ההכנה שח :נוספים שעלו לגבי הדו"ח הראשון עניינים 2.10

 לפני הדיון האמור(:

אחוז מסך התעודות  50.28תעודות זהות חכמות.  129,784הרשות הנפיקה  – תעודות זהות 2.10.1

מהתושבים( שבו לאסוף את  73%-תושבים )כ 94,912שהונפקו. ברם, מנתוני הדוח עולה כי רק 

מחייבת איסוף(. האיסוף  תעודות הזהות שלהם )להבדיל מדרכון שנשלח בדואר תעודת הזהות

נדרש לצורך קבלת קודים להפעלת התעודות החכמות, אך לא ברור אם אכן קיים תדרוך של 

קיימת שונות  –התושבים לכך שהקוד יישמר ואם נדרשת שמירתו עד לאחר הפיילוט. כמו כן 

 62%עשו  רבה גם בין נתוני אותם ערים בין תעודות הזהות ובין הדרכונים. כך לדוגמא בבני ברק

 תעודות זהות חכמות. טרם קיבלנו הסבר לפער האמור.  42%דרכונים אלקטרוניים אך רק 

בפרוטוקול הניסוי  – שעל בסיסו יוכל להסכים להשתתף במאגר מתן מידע מושכל לציבור 2.10.2

 החלטה לקבל שיוכל כדי לציבור ומאוזנת נכונה הסברה היא ביותר חשובה מטרההוגדר: "

 ,נכון מידע של לציבור העברה דורשת זו מטרה .שבו ולתועלות החכם לתיעוד געבנו מושכלת

הן בלשכות והן  –" ברם, על פניו נראה כי חובה זו אינה מקוימת .צדדי חד ואיננו מוטה שאיננו

בפרסומים הכלליים. מבדיקה שערכנו בלשכת מרשם האוכלוסין נראה כי אין הקפדה על מתן 

ובפרט לא  –צטרף לפיילוט. למעשה, נראה כי לא ניתן מידע כלל מידע מלא למי שמתבקש לה

מדובר ולא מצוין נושא המאגר הביומטרי. נושא זה מעלה שאלה בדבר ההסכמה מדעת של 

לאחרונה נדונה עתירה בבג"ץ בנושא האופן בו הוצגו התעודות  -המשתתף. אשר לפרסומות 

אוזנות וכי להבא תידרש הרשות להוסיף החכמות בפרסומות. הובהר כי פרסומות אלו לא היו מ

 גם מידע לגבי המאגר. 
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 –החוק, התקנות, הצו והפיילוט  –מתן תמריצים נוספים, נוסף על שירות עדיף ושכנוע  2.10.3

מגדירים במפורש כי לא ניתן לתת למשתתפים בניסוי תמריצים נוסף על אלו הנובעים ממתן 

י אין לנסות לשכנע תושבים להשתתף בניסוי. אלא, שירות עדיף. למעשה, בפיילוט אף הובהר כ

קיימים  -שבפועל קיימים מקרים בהם לצד שכנוע, ניתנים אף תמריצים כלכליים. כאמור 

למי שהסכים לקבל דרכון ביומטרי.  –בחינם  –דיווחים על כך שבחלק מהסניפים הונפקו דרכונים 

 חת או אבד לדוגמא(. לדרכון רגיל )לא דרכון שהוש₪  280מדובר בחיסכון של 

הצו אומנם אינו קובע בחינות סקר  –אבטחת המידע של העברת המידע למשטרה  2.10.4

שר הפנים יידרש להחליט האם  –לאבטחת המידע בהעברת המידע למשטרה, אך בתום הניסוי 

נדרש סקר סיכונים של נושא זה.  בפרט, בפרוטוקול  –להעביר את המידע למשטרה ולצורך כך 

וי מצוין כי המערכת המשטרתית נדרשת לעבור לאבטחת מידע דומה לזו של המאגר, אלא הניס

בפרוטוקול הניסוי מובהר כי המשטרה  –שבחינה זו לא מופיעה בדוח ולא ברור אם בוצעה. בנוסף 

 תדרש אף היא לאיסוף נתונים מקיף, ולא ברור מדוע. 

ה לבג"ץ נוספה החובה הפוזיטיבית כאמור, בעקבות העתירה שהוגש –בחינת חלופות  2.10.5

הן של השגת מטרות מניעת התחזות וטעויות זיהוי  –לבחון בחינה ייסודית של חלופות נוספות 

ללא המאגר כלל ועל סמך תשאול בלבד )כפי שנעשה לדוגמא בגרמניה( והן של חלופות חלקיות 

בלבד, שימוש בשתי  )ובפרט של חלופת שימוש בתמונת פנים בלבד, שימוש בטביעת אצבע אחת

טביעות אצבעות בלבד, ושימוש בשתי טביעות אצבעות ותמונת פנים(. ברם בחינה כאמור לא 

נעשתה. ראשית, לא נראה שכלל נבחנה האפשרות של חלופת מתן תעודות חכמות ללא מאגר. גם 

א החלופות החלקיות נבחנו רק באופן חלקי, לא מפורט, ובפרט תוך בחינת התועלת בלבד אך ל

העלויות של השיטות השונות )ולדוגמא  עלות כספית, מחירים של פגיעה בפרטיות ובהגנה עליה, 

 יעילות השירות ומתן מענה לדרישות החוק ובפרט לדרישות המשטרה(. 

לא מבחינת  –דוח הניסוי כלל אינו מציין את העלויות הכספיות של המאגר  – עלויות 2.10.6 .1

ה, אנרגיה בניה, העלויות של השימושים השניוניים של נדל"ן, כוח אדם להפעלה, אבטח

המאגר וכו'. עלויות אלו אף לא הוערכו, למיטב ידיעתנו על ידי משרד האוצר. יצוין, כי בעולם 

הוערכו עלויות מאגרים שכאלו במיליארדי דולרים וכי לא ניתן להבנתנו לבחון את נחיצות 

לציין כי כל העלויות המופיעות בסעיף זה )יש ללא בחינת העלויות הכוללות שלו.  המאגר

 רלוונטיות למועד הדיווח על התקופה הראשונה של הפיילוט בלבד(.

 סופקו לנו הנתונים הבאים: -לאחר בקשתנו להבהרה והשלמת מידע הרשות

 עלויות חד פעמיות – .2

 לצורך היתר בין מבניות התאמות לצורך ₪ 500,000 – מבנים התאמת .א

 ".ביותר סודי" ברמת מסווג למתקן מידע לאבטחת תהרשו בדרישות עמידה

 חלק מהווה החוק יישום לצורך הטכנולוגיים האמצעים רכישת עלות .ב

 סדר) בשנה ₪ מיליוני 6 -בכ מתוקצבות אשר והתקשורת המחשוב הוצאות

 (.גודל

 בנציבות הגיוס להליכי בהתאם סטנדרטיות הינן והמכרזים הגיוס עלויות .ג

 הביטחון גורמי ידי על מתבצעות ביטחוניות בדיקות. המדינה שירות

 .הציבוריים הגופים לכלל קבועה ובעלות לכך האמונים
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 . ₪ 50,000 הינו הרשות של האינטרנט אתר הקמת עלות  .ד

:  2011-2014 השנים במהלך הרשות של הבסיס תקציב: המאגר הקמת עלות .ה

 בהתאם והתאמתו המחשוב מערך הקמת עלות לרבות, בשנה ₪ מיליוני 8-11

 .המבחן ולתקופת העבודה לצרכי

אם הכוונה הינה לממונה על היישומים הביומטריים  –עלות צוות הביקורת  .ו

 או לוועדה המייעצת לתקופת המבחן, הנתונים נמצאים בידיהם.

 הן כי הדיון לנושא רלבנטיות אינן ABC-ה עמדות - . ABC-ה עמדות עלות .ז

 לגבי שתתקבל הסופית חלטהמהה יושפע לא וקיומן במאגר תלויות אינן

-מ כבר אחרים ובמקומות ג"בנתב קיימות כאלו שעמדות לציין יש. המאגר

1997 . 

 הביומטרית הרשות עובדי של למדינה המשוערת השכר עלות עלויות קבועות .א

 כולל לשנה  ₪ מיליון 3.5 על בעת קבלת הדיווח הראשון על הפיילוט עומדת

 .הבסיס תקציב כלל מתוך נלוות

 עלות :שנתית אבטחה לרבות חיצוניים וקבלנים חברות העסקת תעלו .ב

 אבטחה ישנה כאשר, בשנה ₪ 650,000: הינה המאגר של הפיזית האבטחה

 .חגים כולל בשבוע ימים 7, שעות 24, לשעון מסביב

 בשנה ₪ 1,050,000: חיצוניים יועצים עלות .ג

 בשנה ₪ 1,000,000:  תוכנה בתי – קבלן חברות .ד

  .בשנה ₪  8,000:הביומטרית הרשות של האינטרנט אתר תחזוקת עלות  .ה

 
  30.6.14 -1.1.14לתקופה  תקופת הפיילוט ח השני שלדו"ה. 3
 

 נחיצות המאגר הביומטרי 3.1
 

לה המרכזית אותה אשה -כאמור, הדו"ח הראשון לא עסק כלל בנושא נחיצות המאגר הביומטרי

 ט. תכנית הפיילוציווה הצו לבדוק ב

קובע את הפרמטרים לבחינת נחיצותו של המאגר לפי דרישות החוק. אלה כוללים  א. לצו8סעיף 

 שיידונו בהמשך מסמך זה.  דרישות ובדיקות מפורטות

 לצד בדיקות מפורטות אלה, יש לבחון את שאלת הנחיצות במובנה הרחב והבסיסי:

 נחיצות במובן הרחב 3.2

 ול:הגדיר ולשאעל מנת לבדוק את נחיצותו של מאגר, יש ל

  הבעיה שהוא נדרש לפתור; את -לשם מה הוא נחוץ, היינו-

 לאחר שהוגדרה הבעיה: האם המאגר אכן מהווה פתרון לבעיה זו? -

הבעיה שהוצגה על ידי הממשלה כמונחת בבסיס הצורך בתיעוד חכם ובמאגר ביומטרי היא 

 בעיית זיופי תעודות הזהות. 

קשר ישיר בין בעיית קיים אם הליו לא ברור מעיון בדו"ח השני כמו גם במסמכים שנלוו א
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 :לבין הצורך במאגר זיופי תעודות הזהות

בתיעוד לאומי חכם )תעודות זהות אלקטרוניות/ דחוף שמצא כי יש צורך מבקר המדינה  3.2.1

. )דוח זיופי תעודות הזהות במאגר ביומטרי כדי למגר את תופעת ביומטריות(, סבר שאין הכרח

 .(2010ב משנת 61

 5ראשית, דרישת פרוטוקול המבחן שהוזכרה לעיל )ראו בעמ'  -לא ברור היקף הבעיה. 3.2.2

לבחון את כלל עבירות הזיוף של תיעוד לאומי ישראלי  (2.2סעיף  -תקציר לגבי הדו"ח הראשון

 -שטופלו או שהתגלו על ידי המשטרה וכן כאלה שהתגלו ברשות האוכלוסין או ביקורת הגבולות

 ם לפי דו"ח זה. לא מולאה ג

ונושאת את הכותרת "נחיצות  גם עבודה שנעשתה לאחרונה ברשות המאגר הביומטרי  3.2.3

על היקף לא הצביעה תופעת ההרכשות הכפולות וגניבת הזהויות"(  – Iחלק  -המאגר הביומטרי

 . מדויק של תעודות זהות מזויפות

ם עקב עבירות הונאה אך לא הובאו נטען כי הבעיה מתאפיינת בנזקים כלכליים גדוליתחת זאת 

זהות לבין  יש קשר בין אובדן סדרתי של תעודותכמו כן נטען כי נתונים לגבי נזקים כלכליים אלה. 

בינו לבין הצורך בקיומו של  גם בהנחה )סבירה( כי קשר כזה אכן קיים, הרי שאין קשר עבריינות.

ודעות לקיומו של קשר כזה )בין מאגר. המסקנה העיקרית העולה מהמסמך היא כי למרות המ

וניסיון "אובדן" תעודת זהות לפרופיל עברייני של הונאה(, לא ננקטו צעדים לחקירת התופעה 

ה למשטרת ישראל אין מידע מדויק לגבי כמות תעודות הזהות שעולמלהביא את העבריינים לדין 

 המזויפות.

 בסעיף הקודםשהוזכרה  הרשותשל  העבודה -לא ברור אם המאגר מהווה פתרון לבעיה 3.2.4

על ידי התחזות בפני פקיד מרשם האוכלוסין כדרך העתידית העומדת בפני  בזיוף זהותמתמקדת 

אגר אכן אך נשאלת השאלה אם המוהטענה היא כי רק מאגר יוכל למנוע תופעה זו.  זיוףעברייני ה

מהעובדה כי השימוש  . בעיות אלה עולותעולות מתופעת זיוף הזהויותיפתור את שלל הבעיות ה

והסתמכות על  בתעודת הזהות החכמה יהיה ברובו כתעודת זהות רגילה, היינו על ידי הצגתה

המכיל את הנתונים הביומטריים של תמונת הפנים שבה. בשימושים אלה, כשהשבב האלקטרוני 

 )לא כל השימושים המיועדים לתעודה הם אלקטרוניים מטבע הדברים( איננו בשימושאדם 

הסיכוי של המשטרה זהות.  תכתעוד תוקףהתעודה עצמה עדיין ב -פילו אם השבב יתקלקלוא

גם כלומר  גבוה ואדם זה ימשיך לשאת את התעודה המזויפת מודפסת. לגלות מיהו המתחזה אינו

ות שניתן לעשות בהן שימוש שלא מזויפ זהות תעודותבנמצא עלולות להיות עדיין  -אם יוקם מאגר

 .בשבב האלקטרוני

מספר תרחישים מן הספרות שהעלו מתנגדי המאגר, בהם פרופ' אלי ביהם מהטכניון עולים  3.2.5

 . ור בעיות של התחזותתבהם המאגר לא יוכל לפ

o   עם טביעת  הרכשה חוזרת לאחר טענת "אבידה"מי שיגיע לבצע הרכשה ראשונית או

 אצבע מזויפת;

o עה עם תמונה מזויפת לקבל תעודה או הג ביומטרית חכמה זיוף התמונה שעל גבי תעודה. 

דו"ח זה כמו גם קודמו הצביעו על כך שחלק נכבד מהכשלים במערכת היו  -הגורם האנושי 3.2.6



10 
 

 שיתוף פעולה בזיוףתוצאה של טעויות אנוש. הגורם האנושי עשוי להוות מכשלה גם במקרים של 

ננה חסינה מפני אלה וגם על של מי שיש לו נגישות למאגר ולהרכשת תיעוד ביומטרי. המערכת אי

 בעיה זו יתקשה המאגר להתגבר. 

 עולםמדינות אחרות בלאור המתרחש בהמאגר נחיצות . 3.3

בחר להתייחס למתרחש בעולם כחלק מהוכחת הנחיצות לקיומו של מאגר  השני דו"ח הרשות

הסוקר  שותשערכה הר (. כמו כן נשלח לוועדה דו"ח נפרד5.3סעיף  83-90)עמ' ביומטרי בישראל. 

 כחלק מהוכחת נחיצות כאמור.מגמות ביומטריות עולמיות 

המידע המובא בו על המתרחש בעולם.  דו"ח הרשות איננו מפרט את המקורות עליהם נסמך

 2015ומעודכן לפברואר ערך בנפרד מסמך אקדמי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לעומת זאת, 

  .מקורות מפורטים על המתרחש בעולם, המגובה ב(2014)המסמך המקורי פורסם במרס 

ממצאי דו"ח מרכז המחקר והמידע הכנסת סותרים בחלקם את הממצאים שהובאו בדו"ח 

 הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 

 מדו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי:

  ביחס לתעודות זהות, ברוב המדינות שנסקרו אין חובה לתת טביעות אצבע. החובה קיימת

 רך כלל רק לגבי דרכונים שהם מסמך וולונטרי.בד

  הנתונים  -שימוש בתעודות זהות ביומטריותנעשה בארבע מתשע המדינות שנעשה בהן

 הביומטריים אינם נאגרים במאגר )הולנד, שוודיה, גרמניה, צרפת(

 יש מאגר תמונות בלבד )בשוויץ גם אין חובה למסור טביעות אצבע( -בבלגיה ובשווייץ 

 ל יש מאגר של טביעות אצבע ותמונת פנים.בפורטוג 

 

 על פי דרישות החוק והצו -נחיצות במובן ה"צר". 3.4

לצו קובע את הפרמטרים לבחינת נחיצותו של המאגר לפי דרישות החוק. אלה א. 8כאמור, סעיף 

מטרתו של סעיף זה לבחון אם שימוש  .של חלופות שונות כוללים דרישות ובדיקות מפורטות

ה הכפולה ולבעיית יכול לתת מענה לבעיית ההרכש שילוב של חלופותשונות או בחלופות 

 .וייתר את הצורך בקיומו של מאגר ביומטרישהעמיד הצו ההתחזות באופן שיעמוד בדרישות 

הדו"ח השני שהוגש כבר כולל בתוכו פרמטרים הקשורים לנחיצות המאגר הביומטרי. פרמטר 

וחלופות נוספות, פחות "מסוכנות" של אגירת  התשאול בדיקת חלופתעיקרי בעניין זה הוא 

 נתונים שאינם טביעות שתי אצבעות מורות ותמונת פנים ביומטרית.

 בחינת נתוני הדו"ח לגבי נחיצות המאגר הביומטרי  עולה כי:מ 3.4.1

נחיצות המאגר הביומטרי כלומר, לא מוצתה בדיקת החלופות  לא נבדקה באופן שלם 3.4.1.1

 :ן לפעול ללא מאגר ביומטריתעל מנת להגיע למסקנה המובהקת כי לא ניההכרחית 

שאמורה למנוע "הרכשה כפולה" היינו, ((, 1א)8)סעיף חלופת התשאול הראשוני . 1

 .לא מוצתה )ראה להלן( -התחזות בעת קבלת התעודה בפעם הראשונה
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 א. לצו:8לפי סעיף  נוספות לא נבדקו שתי חלופות משמעותיות. 2

 של תמונת פנים באיכות מופחתת )תמונה בה ניתן לזהות אדם באופן חזותי,  אך לא  חלופה

 ((1א) 8סעיף ) באופן "ביומטרי" ממוחשב(

  "(, 2.5סעיף  5ראה לעיל עמ' )החלופה, שלא נבדקה גם בדו"ח הראשון   -חלופת "עדי שמיר

עה עי פרופסור עדי ייחסת לאופן אגירת הנתונים באופן שיגביר את אבטחת המאגר אשר הוצמת

. לחוק הוכנס סעיף שמאפשר עקרונית את אגירת הנתונים באופן מוצע שמיר בעת חקיקת החוק

כפי וחקיקת הצו בעת  חלופה זו בתקופת הפיילוט עדת הכנסת המשותפת ביקשה לבדוקזה. ו

  הצהיר בפני הוועדה על כוונתו לעשות כן. ממונה על היישומים הביומטרייםהשצוין, 

שהשימוש בחלופה זו בלבד עומד לבדו נראה  -תמונת הפנים: מבחינת חלופת 71-74עמ'  .3.4.1.2

יתכן שתשאול ביחד עם חלופה זו מספיק ללא צורך כמעט לגמרי בדרישות החוק. במובן זה 

מה שמפחית מאוד את הסיכון לזיוף טביעות אצבע ושל דליפת נתונים  -בטביעות אצבע

משרד הפנים היתה כי  שלהמדיניות  2010ב לשנת  61ר המדינה . על פי דוח מבקביומטריים

 בתעודות חכמות תשולב תמונת תווי פנים בלבד ולא טביעות אצבעות.

 מדלא עהיה בעייתי מאוד ולעומת זאת, הדו"ח מראה שדווקא השימוש בטביעות אצבע בלבד 

קה של אצבע ימין מהמקרים לא ניתן היה לאתר כפיל בבדי 35% -כך למשל ב. דרישות החוקב

, דווקא לחלופה של איתור 5%טעות של  בלבד. לעומת זאת, בעוד דרישות החוק מאפשרות טווח

היינו אפילו מעבר למה  -95%כפיל באמצעות תמונת פנים בלבד היתה הצלחה של למעלה מ 

  שהחוק דורש.

גבוהה  הבדיקה הראתה ששילוב של כמה נתונים ביומטריים ביחד מייצר ודאות מעט יותר

 השיקול כבד המשקל שאלה היא מה (. ה99% -, למעלה מ95%מקום למעלה מ בלאיתור כפיל )

, שם ידלפו יגרמו ככל הנראה לנזק מהמאגר איזון בין הסכנה שבדליפת נתוני טביעות אצבעב

בלתי הפיך, לבין דליפה של נתון כמו תמונת פנים שהינו קשה הרבה יותר לזיוף ומשמעותו 

רבים תמונת הפנים של לאור העובדה ש . זאת, יעה בפרטיות קטנה משמעותיתמבחינת הפג

שאנו חלק  רשתות חברתיותובעיקר דרך היא מידע פתוח לציבור דרך רשת האינטרנט )מאיתנו 

 .עלינו משהות במרחב הציבורי( דיווחים שוניםמהן או דרך 

הצלחה  100%ם בוצעה ב הקושי שבהרכשת  טביעות אצבע, הרכשת תמונת פני כן, לעומתכמו 

היינו, כאשר  – to one one)  לצורך אימות זהותוכן בהשוואה  לטבלה( 9סעיף  37בתקופה זו )עמ' 

של האדם שעומד מאחורי הרשומה הביומטרית( בהסתמך על זיהוי  תיש מידע מראש על הזהו

 100%עט , היינו קיימת הצלחה של כמ0.1%פנים בלבד, קצב השגיאות שבהשוואה קטן אף מ 

 .בהשוואה(

 -ממצאים נוספים לגבי הדו"ח

קושי משמעותי בנטילת מבחינת התהליך עולה  -תהליך ההשוואה הביומטרית בלשכות 3.4.2  

וכן בקריאה והשוואה של טביעות אלה )ככל הנראה עקב  טביעות אצבעות מבני שישים ומעלה

הדו"ח מציין כי עקב חומרת  -אלו(בגילאים  רשחיקה של האצבעות ומאפיינים אחרים של העו

 -35-34שניות הוא גבוה מדי. )עמ'  60הקושי יש לשנות את יעדי זמן ההרכשה וכי יעד של עד 
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לא ברור כיצד יש בכוונת המערכת להתגבר על קושי זה שפוגע משמעותית ביכולת  -(7.1.4סעיף 

 לקיים מאגר יעיל.

שתוכננו  מבדקי חדירותו סיכונים ירסקלא ברור מהדו"ח האם בוצעו  -אבטחת המאגר  3.4.3

 להתבצע.

הצו מחייב ביצוען של  -ב. לצו8לא נמצאו בדו"ח תוצאות של בדיקות יזומות לפי סעיף  3.4.4

בדיקות התחזות )והתחזות בזהות כפולה( יזומות כדי לבדוק כיצד המערכת מתגברת עליהן 

 ואשר פרוטוקול המבחן מפרט כיצד לבצען. 

גם רורה שגם הדו"ח מודה בה הוא כי לא יתכן מאגר ללא טעויות ולמעשה המסקנה הב  3.4.5

תן תעודות יש נתון ביומטרי שני 10,000. כך, על כל למאגר יש סטטיסטיקה קבועה של טעויות

גם ם להיות שני אנשים עם אותה תעודה. )נציגי הרשות הביעו עמדה זו ברורות ילפספס ואז עלול

"מובן שגם קיומו של מאגר ביומטרי אינו נותן הצו הביומטרי: בתשובה לעתירה שהוגשה נגד 

". )פסקה אבטחה מושלמת מפני גניבות זהות ואבטחה מושלמת כלל אינה אפשרית בנושא זה

 .לתגובת המשיבים לעתירה( 16

 

 חלופת התשאול 5.3

סעיף )ראה גם של מתחזה וזוהי נקודת התורפה שלו. המאגר איננו מחוסן מפני הרכשה ראשונית 

מהווה את המסננת העיקרית למניעת התחזויות ופתרון בעיית תשאול ראשוני לפיכך, (. 3.2.5

לכן, כך, הוא גם מהווה חלופה משמעותית ועיקרית לקיומו של מאגר ביומטרי. גניבת הזהויות. 

א 8)סע'  ו של המאגר, כאפשרות ראשונה.תהורה הצו על בחינתה של חלופה זו כאבן בוחן לנחיצו

 ( לצו(.1())א

 חלופת התשאול לא נבדקה באופן מעמיק וממצה:מנתוני הדו"ח השני עולה כי  

 -2לדוח  28-29עמודים קיצור זמן התשאול נתפס כמטרה בפני עצמה ולא איכות התשאול.  3.5.1

דקות  2.5 -ו כ( 30.6.13-30.9.13) בתקופת ההתנעה  דקות 3.4 יהשאורך התשאול הממוצע ה

 לשש דקות. כאשר התשאול הארוך ביותר מגיע   (31.12.13 -1.10.13)בתקופת ההפעלה 

חוזקו של התשאול נמצא במידע שעל מבקש התעודה לאמת. לפיכך, נתונים הנמצאים  3.5.2

התשאול איננו מספיק.   -במרשם האוכלוסין )שלמרבה הצער נפרץ והמידע בו זלג בחלקו לציבור(

איסוף נתונים על אדם אחר גם מניתן להשיג על אדם שממשיך ככל הנראה להסתמך על נתונים 

 . ברש'ת האינטרנט או על סמך היכרות קרובה

, לרבות חלופת לא נבחנו אפשרויות נוספות של תשאול שיש בהן להעמיק את אמינותו 3.5.3

למעשה, במחצית הראשונה של הפיילוט לא כל מי שנכשל בתשאול של "קו  .התשאול המוגבר

 דית לתשאול "קו שני" אלא חריגים בלבד. ראשון" עבר מיי

עניין זה שולל את לא נבחנו חלופות למבקשים חוזרים של תיעוד ביומטרי שאבד/נגנב.   3.5.4

כאלה כאשר עולה חשש שמבקש התיעוד הוא מתחזה ולא מי שהונפק לו  התלות במאגר במקרים

רוקרטיה סביב מאבדים התיעוד באמת.  בעניין זה קיימות מספר אפשרויות שיעבו את הבי

 סדרתיים בעיקר:
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o  ובחירת הצגת שאלות בהרכשה הראשונית  -חזרה על שאלות מההרכשה הראשונית

תידי של התעודה שלא תאפשר למתחזה שבידו מידע ביוגרפי למקרה של אובדן ע תשובהשאלה ו

י זאת, בדומה לשאלות של קבלת סיסמא באתר .או להתכונן אליה על אדם לדעת את התשובה

 חיית מחמד אהובה בילדות, שם של חבר ילדות וכו' למשל: אינטרנט שונים.

o בעת הרכשה ראשונית לבקש מאדם פרטים של מי שהיה רוצה שיאמת  -עדים מתועדים

גם נקיטה  -שכן, מפקד מהצבא וכו(  :את זהותו למקרה שהתעודה שלו תיגנב או תאבד. )למשל

 ל מידע שיש על אדם ושניתן להשיגו בדרך אחרת. בצעד זה תקשה מאוד על מתחזים הנסמכים ע

o וגורמים מקבילים כדי לאמת זהותו של אדם באופן  רשויותמ נוסף אפשרות לקבל מידע

לטענת התנועה לזכויות האזרח השיטה הונהגה בעבר בבריטניה שם ניתן היה לקבל  -חד פעמי

עה בפרטיות ושמירה על מידע גם מחברת האשראי. חלופה זו מצריכה משנה זהירות לגבי פגי

הנוסף עד למחיקתו, אך היא עשויה לספק תשאול ראשוני אמין ולהקשות מאוד על המידע 

 מתחזים גם בהרכשה ראשונית.

o לדרוש ממי שטוען שאיבד את תעודת הזהות שלו לתמוך את זהותו  -תשאול עמיתים

 בזהות של עמית המופיע במסמכי הזיהוי שלו למשל אחד מההורים.

לא מתאימים  לא נבדקה יעילותו של התשאול. היינו, כמה אנשים שעברו בתשאול נמצאו .3.5.5

 ? אתרכמה מההתחזויות המערכת אכן מצליחה להיינו,  -גרבמא

 

 ד. לצו(10דו"ח הוועדה המייעצת/הממונה על יישומים ביומטריים )סעיף .4

היישומים הביומטריים לראשונה התקבל אצל ועדת הכנסת המשותפת דו"ח של הממונה על  4.1

ביושבו כיו"ר הועדה המייעצת לתכנית הפיילוט כפי שהוזכר לעיל. מן הדו"ח עולה כי הוועדה 

אולם אלה  -הפיילוט התכנסה מספר פעמים בעבר ואף המליצה המלצות שונות להתנהלות תכנית

בצע השלמות בדיווח שהועבר לכנסת בעבר. )למשל מציין הדו"ח כי הוועדה קבעה שיש ל ופורטלא 

 לא ידוע אם בוצעו התאמות אלה(. -והתאמות נוספות בפרוטוקול תקופת המבחן

על מתנהלת  יתשל הרשות לניהול המאגר הביומטר יתהמערכת המרכזמן הדו"ח עולה עוד כי  4.2

צורך בהשלמת תכנית עבודה של מערכת קבועה וכי יש  חל עיכוב ברכישתה , כיגבי מערכת זמנית

 זה.  ןמפורטת בעניי

השלכות על תקפות תוצאות הבדיקות למעבר בין המערכות יש  על פי דו"ח הממונה,זאת ועוד,  4.3

 לדו"ח( 6.5, 6.4)סע'  .בתקופת המבחן

לאור האמור לעיל, לועדת הכנסת המשותפת הדנה בדיווחי הפיילוט אין למעשה את תמונת  4.4

ולא ברור על סמך מה תוכל לקבל את   המצב האמיתית לגבי הנתונים שהורה צו הפיילוט לבדוק

 החלטתה עם תום תקופת הפיילוט בעוד כארבעה חודשים. 

על יכולתה של וועדת הכנסת לפקח על תכנית הפיילוט ממצא נוסף העולה מן הדו"ח משליך  4.5

חלופת עלה נושא  2014בישיבותיה בחודש ספטמבר לדו"ח הממונה.  6.10-6.11נמצא בסעיף 

אשי לגבי תה הוצגה מוקדם יותר במסמך זה. נראה כי עמדת הסטטיסטיקאי הרהתשאול שחשיבו
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תיקון הצו לא כן שהיא מחייבת את תיקון הצו הביומטרי. מאחר שתיקוף הניסוי השתנתה וית

נתבקש כרגע מהוועדה על אף שעברה כמעט חצי שנה מהדיונים האמורים, לא ברור מה ההשלכות 

  על ממצאי התשאול שדווחו עד כה.

 

 סיכום:. 5

לא  -2015כארבעה חודשים לפני תום תקופת הפיילוט בסוף יוני  -בנקודת הזמן הנוכחית

נראה כי בפני חברי הכנסת נמצאים כל הנתונים המאפשרים הכרעה בנושא נחיצותו של מאגר 

  נתונים ביומטרי בתמיכה למערכת הנפקה של תעודות זהות אלקטרוניות.

 המאגר, הן במובן הרחב והן במובן הצר שצוינו לעילהתשובה לשאלת הנחיצות של 

בין היתר מכיוון שלא מוצתה בדיקת  כל החלופות האפשריות  ,, עדיין לא ניתנה(8-11עמודים )

 לטיפול בבעיית זיוף התיעוד הלאומי גם ללא קיומו של מאגר ביומטרי.

להפעיל מערכת  גם מקריאת דו"ח תקופת הפיילוט השניה, לא עולה מסקנה לפיה לא ניתן

 ללא מאגר ביומטרי . –אמינה של תעודות זהות אלקטרוניות 

יש להדגיש כי הרקע לקיומה של תכנית מבחן ובחינת נחיצותו של מאגר היה הסכנה 

הטמונה בקיומו של מאגר כאמור וביתר שאת המשמעות הבלתי הפיכה של דליפתו של מאגר 

יעות אצבעותיו דלפו ונמצאות בסכנת זיוף כאמור והפגיעה הבלתי הפיכה בחייו של מי שטב

 והפגיעה בפרטיותו. 

המשניים העתידיים במאגר כאמור שאינם קשורים השימושים  עניין נוסף והוא נגזרמכאן 

דוקא להנפקת תעודות זהות חכמות, אך טומנים בחובם סכנות נוספות לאפשרות הדלפתו של 

  ים במידע הנמצא במאגר(.המידע מהמאגר )שימוש של מערכות רבות ואנשים רב

המאגר איננו חף מטעויות וכי הוא לא יכול להתגבר על כל תרחישי הזיוף  נראה כי

וההתחזות האפשריים. כמו כן ברור כי לא ניתן להבטיח כי המאגר מאובטח באופן הרמטי שלא 

 ניתן לפריצה. 

כנה מופחתת לעומת זאת, כבר כעת נצפו אפשרויות שעשויות לתת מענה אלטרנטיבי עם ס

וזאת באמצעות שימוש בתמונות פנים  -של פגיעה בתושבים במקרה של דליפה של המאגר

 ש בתמונת פנים ביחד עם טביעות שתי אצבעות. וביומטריות להבדיל משימ

על כך יהיה צורך לדון ולהחליט לקראת תום תקופת הפיילוט ויש להניח כי תשובה לשאלה 

והתאמתם ליעדים המספריים  נים העולים מנתוני הדו"חלא תהיה רק בשקלול המספרים השו

שהוצבו, כי אם במציאת האיזון בין הסכנות העולות מקיומו של המאגר לבין מתן מענה מספק 

  לנושא התיעוד הביומטרי הלאומי ומניעת זיוף זהויות בישראל.
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 תזכיר חוק

 

 

  שם החוק המוצע .א

 

 הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תיקון מס'חוק  תזכיר

 6112-(, התשע"ז...

 

 מטרת החוק המוצע והצורך בו .ב

 

אמצעי זיהוי הכללת לבצע את השינויים הנדרשים בהוראות ובהסדרים שנקבע בחוק   ,מטרת תזכיר חוק זה

לצורך עיגון   החוק( –)להלן  6119 -, התש"ע ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

מוצעים כפי שהינם וקביעת הסדר קבע להחלת הוראות החוק והפעלת המאגר הביומטרי. השינויים הנדרשים 

מהדיווחים של הרשויות בין היתר, עלו שי ממצאי תקופת המבחן ומסקנותיה כפהינם בהמשך לבהצעת החוק, 

 . המבחןוהמלצת הוועדה המייעצת בתקופה 

 
נקבע כי השר יקבע, בהתייעצות עם שר האוצר, ושר המשפטים ובאישור ועדת ,  לחוק( 1)11 לסעיף בהתאם

 את שיתנו תושבים על החוק הוראות יחולו שבמהלכה שנתיים של מבחן הכנסת המשותפת בצו תקופת

 ביומטרי מאגר של קיומו נחיצות את, החוק הוראות של היישום אופן את לבחון במטרה, בכתב לכך הסכמתם

 . בו השימוש אופן ואת במאגר לשמור שיש המידע את, ומטרותיו

 

 מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי הכללת צו הותקן , לכך בהתאם

  .לחוק( 1)11 בסעיף כאמור המבחן תקופת את סדירה הצו(, אשר –)להלן  6111 – א"התשע, )תקופת מבחן(

 

הוארכה בשתי תקופות נוספות של תשעה חודשים לכל הארכה . המועד ו 31.2.6113 יוםהחלה בתקופת המבחן 

 .31.16.12לסיום תקופת המבחן לאחר הארכות המועד נקבע ליום 

 

במטרה לבחון בתקופת המבחן את אופן יישום הוראות החוק על תושבים, נחיצות , המבחןתקופת  במהלך

קיומו של המאגר הביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור בו ואת אופן השימוש בו,  ביצע משרד הפנים 

ן היתר פעולות אלו כללו בי מכלול פעולות הנדרשות ליישום החוק בהתאם להוראות החוק והצו שנקבע לפיו.

זיהוי ואימות זהות ועל  דיקותלצו על ידי רשות האוכלוסין בנוגע לב 8בהתאם להוראות סעיף ביצוע בדיקות 

בנוגע לבדיקות יישום ושמירת מידע במאגר לצורך בחינת נחיצות  ידי הרשות לשמירת המאגר הביומטרי

 ו.קיומו של המאגר ומטרותיו, היקף המידע שיש לשמור בו, ואופן השימוש ב

 

מתושבי מדינת ישראל קיבלו תיעוד ביומטרי לאומי  1,111,111 -למעלה מ ,במהלך תקופת המבחןיצוין כי 

 .ממבקשי תיעוד בתקופת המבחן 31% -מהווים למעלה מאשר 
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, שוכנע השר כי  לאחר שתהליך הבחינה הנדרשת בכל הנוגע לשאלת היקף המאגר הנדרש ותכולתו הושלם

קיים צורך וחיוניות בקיומו של מאגר על מנת ליתן את המענה הנדרש שבגינו נחקק החוק והוקם המאגר 

כמו גם, . הנדרשת המהימנות רמת את החכם לתיעודלספק ו זהות וגניבת התחזותלמנוע  אשר נועד  הביומטרי 

ביומטרי ומניעת , אבטחת המידע במאגר כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים ונקטנ כי 

וזאת בין היתר, תוך קבלת אישור כל הגורמים הנדרשים והמוסמכים שנקבעו לעניין זה בחוק  ניצולו לרעה

 .ובצו שהותקן לפיו

 

ובהיקף הנתונים שישמרו כי ניתן ונכון יהיה לבצע שינוים מסוימים בהסדר הקיים  , החליט השרבד בבד,  

נחיצות הקמתו והפעלתו של המאגר יסוד ת בות העומדומבלי לפגוע בתכלישמירה ותוך וזאת במאגר 

 .הביומטרי

 

לצורך הנפקת מסמכי נטלו ממנו אפשרות לתושב לבקש כי טביעות האצבע שבמסגרת תיקונם אלו, מוצע  ליתן 

קביעת תוך כל זאת,  יתה קבועה בחוק.יוזאת חלף קביעת החובה כפי שה זיהוי לא ישמרו במאגר הביומטרי

שיספקו הפיקוח והבקרה  על מנת לאפשר ולהבטיח את מנגנוניההוראות וההתאמות הנדרשות כתוצאה מכך, 

הוראות במסגרת . המדינה תושבילתיעוד החכם ולמנוע התחזות וגניבת זהות של  הנדרשת הימנותאת המ

כלול את טביעות שבקש שלא לטביעות האצבע שנמסרו על ידי מי מוצע בין היתר, לקבוע  כי והתאמות אלו, 

במאגר וזאת אך ורק לצורך השוואה למול המאגר הקיים תוך קביעת מנגנון למחיקתם מיד לאחר האצבע שלו 

 . תום הליך ההשוואה והזיהוי וקביעת איסור על שימוש בהם לכל מטרה אחרת

   
 :עיקרי החוק

 

לבקש שינוי ההסדר כך שתחול חובה רק על הכללת תמונות פנים במאגר ותינתן האפשרות לתושב   -1עיקר 

 .במאגרלא יכללו  , שנטלו ממנוכי טביעות האצבע 

 

אמצעי "-, ההסדר בחוק קובע, כי תמונות תווי הפנים ותמונות שתי טביעות האצבע של התושב )להלןכיום

 . כהסדר שבחובה ( , יישמרו במאגרזיהוי ביומטריים"

 

מוצע כי במסגרת הסדר הקבע לניהול המאגר הביומטרי, תינתן אפשרות לתושב שניטלו , כשינוי למצב בחוק

שניטלו ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת מסמכי זיהוי, להודיע כי הינו מבקש כי טביעות האצבע 

 לא יכללו במאגר.  ממנו,  

 

 : טביעות האצבע שלו מן המאגרלבקש את מתן אפשרות לתושב  - 2עיקר  

 

 לא יכללו האצבע שלו טביעות ש, כללים ותנאים לפיהם תושב בתקנות לקבועהשר התיקון המוצע מסמיך את 

  מן המאגר במועד שבו הינו מבקש הנפקת מסמך זיהוי חדש.  ןיוכל לבקש את  מחיקת , במאגר הביומטרי
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 ומחיקתו עם סיום הליך האימות והזיהוי. למאגר לצורך השוואהסירת מידע מ -3עיקר 

 

מאגר ביומטרי הכולל תמונות תווי ב אדם אותו של תמונות שתי השוואת יכולת על המשפיע העיקרי הגורם

 גדילה בשל בשינויים מנים מתבטאזה פער .התמונות תווי הפנים נטילת בין עברש הזמן טווח הוא פנים בלבד, 

 .Aging – המקצועית בשפה מכונה זה פער. ועוד, מחלות, לשמש חשיפה, במשקל שינויים(, הזדקנות)

 

לצורך הליכי  לשימוש בתמונות פנים בלבד עוקשיים נוספים שעלו בכל הנוג בכדי להתמודד עם תופעה זו

שמירה על זהותם של תושבים שהאמצעים והנתונים את התכלית הנוגעת ללהבטיח  ,  ועל מנת השוואה וזיהוי

מי שבקש  קבוע כי תמונות טביעות האצבע  שלמוצע ל ,ואמינות התיעוד במאגר נכללוהביומטריים שלהם 

ולא ייאגרו באופן רשות לניהול המאגר הביומטרי ברו לעשלא לכלול את טביעות אצבעותיו במאגר, יו

תמונות השוואה של תושבים המבקשים שלא לכלול את לצורך בדיקת וזאת אך ורק ממוחשב, מעבר לנדרש 

 נכללו במאגר.שטביעות האצבע של תושבים תמונות טביעות האצבע שלהם במאגר אל מול 

 

למנוע מצבי התחזות של תושב המבקש לשמור תמונות  כאמור, נדרשת בין היתר, על מנת בדיקת ההשוואה 

כאשר לאור אורך התקופה, קיים קושי שלו שמורות במאגר. בע טביעות אצתמונות שפנים בלבד לתושב 

בביצוע זיהוי בין תמונת הפנים שנמסרה לבין תמונות הפנים שנמסרו על ידי תושב אחר שתוקפם עולה על 

  חמש שנים.  

 

ע של תושב שלא נתן הסכמתו טביעות האצבתמונות בתום הליך ביצוע ההשוואה וקבלת תוצאת זיהוי 

יעשה לא מידע האמור בכמו כן, מוצע לקבוע כי  . מידהנתונים האמורים במאגר הביומטרי, יימחקו להכללתם 

. זאת במובחן מהשימוש בנתוני המאגר עצמו, אשר ניתן ביצוע הליך ההשוואה האמורלמעט   כל שימוש אחר

מות מסוי לרבות מסירת המידע בנסיבות לעשות בהם שימוש לשימושים נוספים בהתאם להוראות החוק,

   לרשויות הביטחון והמשטרה.

 

 מגבלת תוקף למסמכי זיהוי לתושב שבקש כי טביעות האצבע שמסר לא יכללו במאגר  -4עיקר 

 

חלוף הזמן ממועד בשל על רקע הקשיים והמגבלות ביכולת השימוש וקביעת זיהוי במאגר לפי תמונות פנים 

נטילת תמונות הפנים ובשים לב לצורך ליתן מענה לתכליות העומדות ביסוד המאגר ועל מנת למנוע גניבת 

מבקש שלא לכלול תושב זהות ולשמור על תיעוד אמין,  נדרש קיצור תוקף מסמכי הזיהוי וזאת במקרים בהם 

  את תמונות טביעות האצבע שלו במאגר.

 

וע כי תוקפם של מסמכי הזיהוי, שיונפקו לתושבים שבקשו שלא לכלול את טביעות בהתאם לכך, מוצע לקב

 האצבע שלהם במאגר, יהיו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. 

 

 :טביעות האצבע שיינטלו - 5עיקר 

תמונת תווי הפנים ותמונות  כוללים את כיום, בהליך ההרכשה ההוראות קובעות, כי אמצעי זיהוי ביומטריים

. עם זאת, מתוך הבנה שתי טביעות האצבעות המורות של אדם, שניתן להפיק מהן נתוני זיהוי ביומטריים

שיכול מכוון כגון: מניעת  מקצועייםו , תפעולייםשהליך ההרכשה יידרש לבחינה בעתיד משיקולים טכנולוגיים

טביעות האצבע תמונות לעניין לקבוע בתקנות הוראות  שר, התיקון המוצע מסדיר את סמכות השל האצבעות

 .שיינטלו
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 הנגשת שירותים לציבור - 6עיקר 

 
לצורך הנגשת שירותים לציבור על ידי משרדי ממשלה, כי הסמיך את שר הפנים לקבוע בתקנות למוצע 

וחברות ממשלתיות, יכול שיבוצע אימות זהותו של אדם על ידי נטילת אמצעי זיהוי  שהוקמו לפי חוקתאגידים 

ביומטריים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים והשוואתם לאמצעים או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך 

 כפי הניתן על פי בעל תפקידבפני  יזאת מעבר לאפשרות הזיהוהזיהוי של אותו אדם, באמצעים ממוכנים ו

 ההסדר בחוק הקיים.

 

 

באופן זמני  של אמצעים  או נתונים ביומטריים ללא פרטים מזהים במערכות סמכות לשמירה  - 7עיקר 

 רשות האוכלוסין על מנת לאפשר בדיקות חיוניות של מערכת ההשוואה של רשות האוכלוסין . 

 

לחוק לבצע השוואת אמצעים או  2ח סעיף וכחלק מביצוע תפקידיהם, מוסמכים עובדי רשות האוכלוסין מכ

נתונים ביומטריים של אדם לאמצעים או הנתונים הכלולים במסמך הזיהוי של אותו אדם, ולאחר ביצוע 

 ההשוואה נמחקים הנתונים.

 

לצורך ביומטריים, היישומים על הממונה היעצות עם יתסמיך את שר הפנים, בהתמוצע לקבוע הוראה ש

באופן זמני במערכות רשות , לאפשר שמירה האוכלוסין וההגירה בדיקת מערכות ההשוואה של רשות

אמצעים או נתונים ביומטריים ופרטים נוספים הנדרשים לביצוע הבדיקות, בלא של האוכלוסין וההגירה 

 .המידע יימחק מיד לאחר סיום הבדיקה וקבלת תוצאותיה .פרטים מזהים, ואת התנאים לכך

  

 

 טביעות אצבע שנמסרו ונכללו במאגר הביומטרי בתקופת המבחןהוראות מעבר לגבי  - 8עיקר 

 

תושבים שנתנו הסכמתם  1,111,111 -כ של ביומטרייםאמצעים או נתונים כיום, מצויים במאגר הביומטרי 

 שניטלו מהם בתקופה זו.שתתף בתקופת המבחן ואשר לה

 

יוכלו לבקש את שלהם ניטלו מהם בתקופת המבחן, טביעות האצבע שתמונות תושבים על פי ההסדר המוצע, 

בתוך תקופה שיקבע השר ובהתאם לכללים תמונות טביעות האצבע שלהם מן המאגר הביומטרי וזאת  מחיקת

הוראות החוק המאפשרות מסירת מידע מתוך המאגר, עד לתום התקופה האמורה, לא יחולו   . ידושיקבעו על 

טביעות האצבע של תושבים שנתנו הסכמתם לכלול את גבי נתוני לרבות לרשויות הביטחון והמשטרה ל

  טביעות האצבע שלהם במאגר, בתקופת המבחן.

 

  

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיים .ג

 

 –ע ", התשזיהוי ובמאגר מידעהכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי יתוקן חוק 

6119. 
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לחוק מרשם  65, ותיקון עקיף בסעיף 62סעיף  (3)2, סעיף 5סעיף  ,2, סעיף 3סעיף  ,6סעיף  -במסגרתו יתוקנו 

 .(8)א()33א, 11(, 1)א11)ז(, 2א, 5סעיפים: והוספו  ( 6)()א33יוחלף סעיף האוכלוסין.  

 
 והתקן המינהלי המדינה תקציב על המוצע החוק השפעת .ד

 

דיוני התקציב לשנים במסגרת הוסדרו בחלקן נושא התקציב והמשמעויות התפעוליות ליישום תזכיר החוק 

למשרד האוצר עד להבאת בין משרד הפנים  ככל שיידרש מתן מענה נוסף, הנושא ילובן ויסוכםו  6118-2-6118

 .הצעת החוק לאישור ועדת השרים לחקיקה

 להלן נוסח הצעת החוק:
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סמכי זיהוי ובמאגר מידע הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במק חו תזכיר

 2116-(, התשע"ז... )תיקון מס'

   

בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי   .1 6תיקון סעיף 

 - 6החוק העיקרי(, בסעיף  -)להלן  61191-ובמאגר מידע, התש"ע

 תימחק; –בהגדרה "אמצעי זיהוי ביומטריים", המילה "מורות"    

 א".11" )א(", יבוא11כאמור בסעיף אחרי המילים "לחוק העיקרי,  )ב(3בסעיף   .6 3תיקון סעיף 

 : ", יבואלפני  המילים "אמצעים ונתונים שניטלולחוק העיקרי,  )ה(3בסעיף   .3 

 .".(1)א 11בכפוף לאמור בסעיף "  

 )ג( לחוק העיקרי, יבוא:5אחרי סעיף  3 .1 א5הוספת סעיף 

תוקף מסמך הזיהוי   

להכללת תמונת 

 במאגר פנים

על אף האמור בכל דין, תוקפו של מסמך זיהוי של " א5

במאגר   הפנים שלו הוכללהתווי תושב שתמונת 

א לא יעלה על חמש 11לפי סעיף  הביומטרי

 ;."שנים

 -לחוק העיקרי   2בסעיף   .5 2תיקון סעיף 

 במקום סעיף קטן )ד( יבוא: (1)  

השר רשאי לקבוע בתקנות, כי לצורך הנגשת שירותים לציבור על ")ד(    

וחברות ממשלתיות,  שהוקמו לפי חוקידי משרדי ממשלה, תאגידים 

יכול שיבוצע אימות זהותו של אדם על ידי נטילת אמצעי זיהוי 

ביומטריים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים והשוואתם לאמצעים או 

סמך הזיהוי של אותו אדם, לנתונים הביומטריים הכלולים במ

 באמצעים ממוכנים ושלא בפני בעל תפקיד.";

 אחרי סעיף קטן )ו( יבוא: (6)  

רשאי, בהתייעצות עם הממונה  השרעל אף האמור בסעיף קטן )ו(  ")ז(    

כי לצורך בדיקת מערכות ההשוואה לקבוע בצו על יישומים ביומטריים, 

באופן זמני במערכות רשות של רשות האוכלוסין וההגירה,  יישמרו 

האוכלוסין וההגירה אמצעים או נתונים ביומטריים ופרטים נוספים 

הנדרשים לביצוע הבדיקות, בלא פרטים מזהים, ואת התנאים לכך; 

 ;המידע יימחק מיד לאחר סיום הבדיקה וקבלת תוצאותיה."

                                                                    
 .621; ס"ח תש"ע, עמ' 621ס"ח תשי"ב, עמ'  1
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הוספת סעיף 

 (6(, )א1)א11

 )א( לחוק העיקרי, יבוא:11אחרי סעיף   .2

מחיקת מידע   

המועבר למאגר 

 לצורך השוואה

 

בסעיף קטן )א(, ביקש תושב אף האמור  על( 1)א 11"

שלא במועד נטילת אמצעי הזיהוי הביומטריים 

שלו במאגר, אצבע הטביעות  תמונותלכלול את 

יועברו טביעות האצבע לרשות ולא ייאגרו באופן 

ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך השוואתם מול 

נתונים הביומטריים שהוכללו האמצעים או ה

במאגר הביומטרי ולצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי 

; המידע יימחק מיד לאחר סיום הבדיקה 11סעיף 

 וקבלת תוצאותיה.

הגבלת העברת   

 מידע 

 

 

על אף האמור בחוק זה, לא ישמשו נתונים ( 6)א 

לצורך  אלא ( 1שהועברו לפי סעיף קטן )א

הנתונים הביומטריים השוואתם מול האמצעים או 

שהוכללו במאגר הביומטרי ולצורך קבלת תוצאת 

ולא ימסרו לכל גורם אחר,  11זיהוי לפי סעיף 

 ." ;61-66, 15-19, 2לרבות לפי סעיפים 

 )ד( לחוק העיקרי, יבוא:11אחרי סעיף   .2 א11הוספת סעיף 

מחיקת טביעות   

אצבע מן המאגר 

במועד חידוש 

 הוצאת מסמך זיהוי

 

 

, כללים בתקנות יהיה רשאי לקבועהשר  (א) א11"

ותנאים לפיהם תושב שטביעות האצבע שלו 

הוכללו במאגר הביומטרי בהתאם לסעיף 

)א(, יוכל לבקש את  מחיקת טביעות האצבע 11

שלו מן המאגר במועד שבו הינו מבקש הנפקת 

 מסמך זיהוי חדש. 

מחיקה טביעות   

אצבע מן המאגר 

שניטלו בתקופת 

 המבחן

 

בהסכמתו תושב שטביעות אצבע שלו הוכללו  (ב) 

במאגר הביומטרי בתקופת המבחן, יוכל 

לדרוש את מחיקת טביעות האצבע מהמאגר 

וזאת בתוך תקופה שיקבע השר ובהתאם 

; עד לתום התקופה ידולכללים שיקבעו על 

האמורה, לא יחולו על טביעות האצבע 

, 15-19, 2 האמורות, הוראות סעיפים

61-66.; " 

 תימחק. - (6))ב( לחוק העיקרי, פסקה 62בסעיף  ש .8 62ון סעיף תיק

 ( יבוא:6)א(, במקום פסקה )33בסעיף   .9 33תיקון סעיף 



 8 

 נכללו(  מספר התושבים שאמצעי הזיהוי הביומטריים שלהם 6)"   

במאגר, מספר התושבים  שטביעות האצבע שלהם נכללו במאגר ומספר 

התושבים  שבקשו שלא לכלול את טביעות האצבע שלהם במאגר 

 .".(1)א11בהתאם להוראות סעיף 

 )א( לחוק העיקרי, בסופו יבוא:35בסעיף   .11 35תיקון סעיף 

הפקת מאדם לצורך  יינטלוות שהאצבעקביעת ( הוראות לעניין 8)"   

 "..הזיהוי הביומטריים נתוני 

תיקון חוק מרשם 

מס'  –האוכלוסין 

19 

1925 -ק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה בחו  .11
2

אחרי סעיף קטן )ג(  ,65, בסעיף 

 יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות ")ד(    

 שבב."מקרים שבהם תונפק תעודת זהות זמנית והיא תונפק ללא 

 במרס 1תשע"ז ) באדר' גתחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו או ביום  )א( ותחולהתחילה 

 פי המוקדם מביניהם.(, ל6112

 ,בחוק זה 11יחולו הוראות תקופת המבחן לפי סעיף  ,בתקופה האמורה )ב( 

 .יביםהמחו בשינויים

 

 

                                                                    
 .836; התשע"ו, עמ' 621ס"ח התשכ"ה, עמ'  2
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 תשע״ה סיוון י'

2015 למאי, 28

לכבוד

 שלום סילבן ח"כ

הפנים שר

 תוצאותיה ובחינת המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה הנדון:

המבחן" "תקופת תום לקראת והמלצות מסכם דו»ח

 התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה מתכבדת המבחן, תקופת תום לקראת

 הפנים לשר להגיש המייעצת"( "הוועדה )להלן: תוצאותיה ובחינת המבחן תקופת

 מנת על המבחן, תקופת לתוצאות ביחס המלצותיה את הכולל מטעמה מסכם דו"ח

ההחלטה. קבלת בתהליך ידו על ישקלו שאלו

 בחוק שנקבעה המבחן" "תקופת במהלך תפקידה לביצוע פעלה המייעצת, הוועדה

הוי אמצעי הכללת הוי ונתוני ביומטריים זי הוי במסמכי ביומטריים זי  ובמאגר זי

המבחן"(. "תקופת "החוק", )להלן: 2009 התש"ע מידע

 את סימנה בהן רבות עבודה פגישות המייעצת הוועדה קיימה זו, תקופה במהלך

 במספר, 27 אלה, דיונים במסגרת למימושו. ופעלה הפיקוח לביצוע העניין נושאי

 לניהול הרשות ונציגי הגבול ומעברי ההגירה האוכלוסין רשות נציגי בפניה הופיעו

 אנשי יועצים, מומחים, שונים, ממשלה ממשרדי נוספים נציגים הביומטרי, המאגר

 בהם באתרים סיורים מספר קיימה הוועדה נוספים. רלוונטיים וגורמים אקדמיה

 בו העוסקים רבים מסמכים בפניה הונחו החכם, הלאומי התיעוד פרויקט ממומש

 זה בפרויקט הכרוכות ליבה לסוגיות בנוגע החלטות מספר ידיה על התקבלו וכן

המבחן. ובתקופת

1



2



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

- בלמ״ס ־

ת מלצו ת הוועדה ה עצ מיי ת ה או ב מו תו בהינתן גובשו השר בפני ה בו שי  של הגדולה ח

ט ק רוי תיעוד פ מי ה או ל ם ה ת והן החכ עו ת מצי ן נקוד ו ז תן מענה מחד הנותנת אי  אי

ה לצרכי ה, המדינ בי ש תו ך ו ד אי מ תי מענה ו ד ם ביחס מי כוני סי ם ל כי ט הכרו ק  בפרוי

זה.

הביומטריים

-  /=9d~,.fL
 חבר פפרמן, דני פרופ׳

הממשלתי הסטטיסטיקן

 1 אלון

 למשפט, הרשות ראש

ומידע טכנולוגיה

^רובר בן איתן  דו

הק־ט״ר מטה ראש

 חבר ז׳בוטינסקי, זאב

ציבור נציג
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

עניינים תוכן

מנהלים תקציר

רקע .1

החוק 1.1

המבחן״ ״תקופת מתנהלת לפיו הצו 1.2

המייעצת הוועדה של הסמכות מקור 1.2.1

 הוועדה של נוספים ותפקידים המבחן" ב"תקופת החלופות בחינת 1.2.2

המייעצת

המייעצת הוועדה עבודת .2

מבוא 2.1

המייעצת הוועדה עסקה בהן מרכזיות סוגיות 2.2

הנבדקים" ל"נושאים המשקלים קביעת 2.2.1

 המאגר לניהול הרשות של המרכזית הממוחשבת המערכת החלפת 2.2.2

האוכלוסין רשות בלשכות האצבע טביעות סורקי והחלפת הביומטרי

בפרויקט המידע אבטחת 2.2.3

התשאול חלופת 2.2.4

ההקבצים" "שיטת 2.2.5

המבחן בתקופת הנבדקות לחלופות הרשויות ידי על הציונים מתן 2.2.6

המבחן תקופת תום לקראת הוועדה מסקנות 2.2.7

המדינה מבקר לדו"ח התייחסות 2.3
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 והרשות האוכלוסין רשות המלצות המבחן״- ״תקופת של המסכמים הדוחו״ת .3

הביומטרי המאגר לניהול

המבחן תקופת תום לקראת הוועדה והמלצות מסקנות .4

מבוא 4.1

המבחן תקופת להארכת ביחס הוועדה המלצת 4.2

הלאומי הביומטרי המידע מאגר נחיצות לשאלת ביחס הוועדה המלצת 4.3

מענה הדורשת בעיה של קיומה - הביומטרי המידע מאגר נחיצות 4.3.1

 ״ההרכשות לבעיית מענה האם - הביומטרי המידע מאגר נחיצות 4.3.2

הביומטרי? המידע מאגר באמצעות שיינתן נכון הכפולות״

הביומטרי המידע מאגר פתרון נגד שיקולים 4.3.2.1

 בתקופת החלופה בדיקת ממצאי - התשאול חלופת פתרון 4.3.2.2

המבחן

 המידע מאגר נחיצות בנושא המייעצת הוועדה עמדת 4.3.2.3

הביומטרי

 הביומטרי המידע מאגר לתכולת ביחס הוועדה המלצות 4.4

o המלא״ ״המאגר חלופת על הרשויות עמדת

ה״תבניות״ חלופת 4.4.1

ההקבצים״ ״שיטת 4.4.2

הפנים חלופת על המייעצת הוועדה המלצת 4.4.3

הוי של הדיוק ברמת טכנולוגיים שיפורים 4.4.3.1  הפנים זי

o המבחן בתקופת הפנים חלופת של הדיוק רמת ממצאי

o מ״ההרכשות 95% מניעת בצו: שנקבע למערכת הצלחה״ ״מדד

הכפולות״

o ידניות השוואות ביצוע

o פנים תווי של נוסף השוואה מנוע ידי על היתוך ביצוע
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

Lambs, Age - המערכת דיוק בהיבטי הפנים בחלופת חסרונות  o

Progression

 אצבע טביעות לנטילת ביחס עבריינית התנהגות ניתוח 4.4.3.2

המערכת הונאת לשם

 אזרחיים לצרכים אצבע בטביעות השימוש בהיקף גידול 4.4.3.3

האחרונות בשנים

הציבורי במרחב פנים בתמונות השימוש בהיקף העלייה 4.4.3.4

הפרטיות הגנת שיקולי 4.4.3.5

הפרויקט חיי לאורך המייעצת הוועדה של נוספות המלצות 4.5

חכם, בתיעוד ישראל תושבי כלל להצטיידות עד הזמן משך צמצום 4.5.1

;הניתן ככל

מדעי; - טכנולוגי מעקב צוות הקמת 4.5.2

;הביומטרי המידע מאגר למהילת האפשרות בחינת 4.5.3

ההקבצים״; ״שיטת פיתוח 4.5.4

המייעצת הוועדה להמלצות המשטרה והתייחסות הרשויות התייחסות 4.6

תודות .5

נספחים .6

20.6.13 מיום המייעצת הוועדה של המינוי כתב א'- נספח

 המשותפת לוועדה הוגש אשר המייעצת הוועדה לפעילות המסכם המסמך ב׳- נספח

 החליטה עליה הנבדקים״ ל״נושאים המשקלים טבלת את )כולל 27.5.15 ביום בכנסת

הוועדה(

 דומה )נוסח 31.3.15 מיום הכנסת ליו״ר הפנים ושר הממשלה ראש מכתב ג׳- נספח

הממשלה( למזכיר גם נשלח
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

מנהלים תקציר
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

מנהלים תקציר

המייעצת: הוועדה המלצות תמצית

המבחן תקופת את להאריך מקום אין •

ם • מי  המידע מאגר נחיצות את המבססים נימוקים קיי

הביומטרי

 טביעות ללא בלבד פנים תמונות יכיל הביומטרי המידע מאגר •

אצבע

הפרויקט של חייו לאורך נוספות המלצות •

רקע

הוי אמצעי הכללת חוק של העיקרית מטרתו הוי ונתוני ביומטריים זי  ביומטריים זי

הוי במסמכי  אשר הסדרים קביעת היא ״החוק״(, )להלן: 2009 התש״ע מידע ובמאגר זי

 ישראל תושבי עבור נסיעה( ומסמכי זהות )תעודות לזיוף וקשה אמין תיעוד יצירת יאפשרו

ישראל. מדינת ולצרכי

 אמצעים גם יכלול עצמו התיעוד כי קובע בחוק, שנקבע החכם התיעוד פרויקט מתווה

 אלה ביומטריים אמצעים כי וכן מורות, אצבע טביעות ושתי פנים תמונת ביומטריים,

מרכזי. מידע במאגר גם ישמרו

 יונפקו בו מצב כלומר, ,כפולות" ״הרכשות למנוע היא הביומטרי המידע מאגר של מטרתו

 מרובות התחזויות עקב המדינה, ידי על שונות, בזהויות אותנטיות תעודות מספר לאדם

האוכלוסין. רשות והונאת שלו

 המידע מאגר של לשילובו ביחס ציבורית מחלוקת התעוררה החוק חקיקת רקע על

של קיומה בעצם ספק העלו זה מאגר של לקיומו המתנגדים הפרויקט. במתווה הביומטרי
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 את והדגישו במאגר בצורך ספק העלו פתרון, המצריכה כפולות״ ״הרכשות בעיית

 הכרוכה בפרטיות הפגיעה ואת בו( לרעה ושימוש המידע )דליפת קיומו שבעצם הסיכונים

בו.

 של נחיצותו בשאלת להכריע בעיקר נועדה אשר המבחן, תקופת המחוקק קבע לפיכך,

בו. לשמור שיש והמידע הביומטרי המידע מאגר

בחוק. כבר הוכרעה זו סוגיה בבחינה, מצוי אינו חכם, ביומטרי לתיעוד המעבר עצם

 מנוהלת ,2015 יוני בסוף להסתיים ועתידה 2013 יוני בסוף החלה אשר המבחן תקופת

 ״תקופת ״הצו״, )להלן: בכנסת ואושר החוק מכוח שנקבע הפנים שר לצו בהתאם

 ההגירה האוכלוסין רשות ידי על נעשה המבחן תקופת וניהול הצו של מימושו המבחן״(.

 ואשר לחוק בהתאם הוקמה אשר הביומטרי המאגר לניהול והרשות הגבול ומעברי

 ״רשות ״הרשויות״, )להלן: הלאומי הביומטרי המידע מאגר את לנהל הוא תפקידה

המאגר״(. לניהול ״הרשות האוכלוסין״,

תוצאותיה ובחינת המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

 )להלן: תוצאותיה ובחינת המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

:הם וחבריה לצו, ד10 סעיף פי על הפנים שר ידי על מונתה המייעצת״( ״הוועדה

1יו״ר הממשלה- ראש במשרד הביומטריים היישומים על הממונה ולצר, רם מר

הממשלתי הסטטיסטיקן פפרמן, דני פרופ׳

 המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות ראש בכר, אלון מר

 הממשלה ראש במשרד הלוט״ר מטה ראש דוד, בן איתן מר

ציבור נציג ז׳בוטינסקי, זאב מר

 פיקוח סמכות בעל והוא לחוק 30 סעיף פי על הממשלה ראש ידי על מונה הביומטריים היישומים על הממונה 1

המבחן. תקופת לגבי רק ולא החוק, של חייו אורך לכל הקיימת עצמאית
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 תקופה לאורך החכם התיעוד פרויקט למידת של מתמשך הליך קיימה המייעצת הוועדה

 שהוטלה הפיקוח משימת מימוש לצורך המרכזיים הנושאים על דגש ושמה כשנתיים, בת

המבחן. תקופת התנהלה פיו על בצו, עליה

 רלוונטי בידע הממשלה, בגופי תפקידיהם מתוקף מחזיקים המייעצת הוועדה חברי רוב

 תמונת בבניית וסייע הוועדה של עבודתה בפעילות שולב זה ידע המבחן. ולתקופת לפרויקט

 איומי לסיכול מהחטיבה מהרשויות, שהתקבל רב מידע על הנסמכת משותפת נתונים

 באתרים מביקוריה הוועדה, בפני שהופיעו והיועצים מהמומחים )רא״ם(, סייבר

 על הממונה יחידת ידי על שבוצעו וסקירות ומבדיקות הפרויקט את המשמשים המרכזיים

הוועדה. של לבקשתה הביומטריים, היישומים

 הוועדה של לפעילותה מסכם דו״ח הפנים שר של לרשותו להעמיד היא זה דו״ח מטרת

 המבחן, תום לקראת המלצותיה את להציג וכן ציבורית, כוועדה הפועלת המייעצת,

.הלאומי הביומטרי המידע למאגר ביחס משקל כבדת החלטה מתקבלת ובטרם

המבחן בתקופת המייעצת הוועדה עסקה בהן מרכזיות סוגיות

 הביומטרי המאגר לניהול הרשות של המרכזית הממוחשבת המערכת החלפת א.

 שינויים ומשמעויות האוכלוסין, רשות בלשכות האצבע טביעות סורקי והחלפת

המבחן. תקופת לממצאי ביחס אלה

בפרויקט. המידע אבטחת ב.

 וחלופת התשאול" ל״חלופת ביחס ובפרט המבחן בתקופת החלופות בדיקת בחינת ג.

ההקבצים״. "שיטת

 החלופות לבדיקת )פרמטרים( הנבדקים" ל״נושאים המשקלים את קבעה הוועדה ד.

 המספריים הציונים לקביעת בהיוועצות חלק לקחה וכן המבחן בתקופת שנבחנו

הרשויות. ידי על לחלופות

 המבחן( בתקופת עוסקת )אשר המדינה מבקר דו״ח לטיוטת התייחסה הוועדה ה.

בהמשך. גם המבקר שהעלה הסוגיות אחר לעקוב והמשיכה לעיונה, שהועברה
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 וכן זה לדו״ח מצורפים במספר, 27 הוועדה, של ודיוניה פגישותיה כל לגבי מלא פירוט

.2בכנסת המשותפת לוועדה כעדכון הועברו

המבחן- תקופת של המסכמים הדוחו״ת

הביומטרי המאגר לניהול והרשות האוכלוסין רשות המלצות

 הפנים ושר הממשלה ראש דיווח הועבר המבחן, תקופת תום לפני יום 90 , 31.3.2015 ביום

 לדיווח בחוק. לנדרש בהתאם הכנסת, וליו״ר הממשלה למזכיר המבחן תקופת ממצאי על

 הביומטרי. המאגר לניהול והרשות האוכלוסין רשות של המסכמים הדוחו״ת צורפו זה

 טביעות שתי יכללו בה המלא״ ״המאגר בחלופת לבחור הרשויות המליצו אלה בדוחו״ת

הזיהוי. במסמכי להכללתם מעבר תושב, כל של הפנים ותמונת מורות אצבע

 ידי על שהופקו רבים מסמכים גם כמו ידה, על ונלמדו הוועדה בפני הונחו אלה דוחו״ת

תובנותיהן. את המציגים הרשויות,

 הפנים ושר הממשלה ראש ציינו הכנסת ויו״ר הממשלה למזכיר אלה דוחו״ת הגשת בעת

 סמכותו הפעלת לעת הפנים, שר ידי על ישקלו במסגרתו המובאות וההמלצות הדיווח״ כי

״האמור לסעיף בהתאם הצו מתן לצורך לחוק (5)41 סעיף פי על

הביומטרי. המאגר לגבי ההחלטה מקופלת לחוק (5)41 סעיף לפי בצו

 ביחס מהותית החלטה התקבלה וטרם הכנסת לאישור צו הוגש טרם זה למועד נכון

החכם. הלאומי התיעוד בפרויקט שילובו אי או ושילובו הביומטרי למאגר

 מנגנון משמשת והיא החוק של מכוחו הוקמה פנים( טכנולוגיה, ומשפט, )חוקה בכנסת המשותפת הוועדה

זה. פרויקט על נוסף ופיקוח בקרה
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The State of ISRAELישראל מדינת

החפם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

המבחן תקופת תום לקראת המייעצת הוועדה של המלצותיה

 הנושאים עיקרי שכן ,המבחן תקופת את להאריך שלא ממליצה המייעצת הוועדה א.

 קבלת לשם מספקים נתונים וקיימים נבדקו הצו הורה בחינתם על אשר המרכזיים

 בפרק זו תקופה מהארכת שיגרמו הנזקים כי סבורה המייעצת הוועדה החלטה.

 מאגר לגבי ההחלטה של מדחייתה להימנע יש וכי מהתועלת גדולים נוסף, זמן

לקבלה. שניתן מקום הביומטרי, המידע

 פי הוועדה סבורה ,הלאומי הביומטרי המידע מאגר של קיומו נחיצות שאלת לגבי ב.

בנושא: המייעצת הוועדה נימוקי תמצית להלן זו. נחיצות המבססים נימוקים יש

 המלמדים כמותיים נתונים שאין אף :מענה המצריכה בעיה - ”כפולות הרכשות”

 ממש יש כי היא הוועדה עמדת כיום, ”כפולות הרכשות” תופעת של קיומה על

 עם בעתיד, להתפתח צפויה ”הכפולות ההרכשות” תופעת לפיה הרשויות בטענת

 הונחה עצמו. התיעוד את לזייף מאד קשה יהיה כאשר חכם, לתיעוד המעבר

 לא אם גם הכפולות, ההרכשות תופעת של הצפויה התרחשותה בדבר תשתית

הרשויות. ידי על הנחזה ההיקף במלוא

 עברו אשר העולם במדינות היום הנעשה בחינת על היתר, בין נשענת, זו מסקנה

 ההיבטים על אלה, במדינות הסיכון של למימושו והאינדיקציות חכם, לתיעוד

 ר”הלוט מטה עמדת את לציין יש זה בהקשר בו. הכרוכים והביטחוניים האזרחיים

 של בקיומו העתידי הסיכון הערכת לגבי הביטחוניים הגופים עמדות את שריכז

 ביומטרי מאגר של קיומו נחיצות ולגבי טרור פעילות לצורך כפולה הרכשה ערוץ

משמעותי. כשיקול זה, סיכון של לצמצומו ככלי

 הביומטרי המאגר כי מצאה הוועדה :הביומטרי המידע מאגר באמצעות מענה מתן

התשאול, חלופת ולאיתורן. הכפולות ההרכשות למניעת נדרש טכנולוגי כלי הוא

 להיות תוכל לא הביומטרי, המידע במאגר לשימוש כאלטרנטיבה הועמדה אשר

תחליף. להוות יכולה אינה והיא יחידי ככלי עומדת היא כאשר אפקטיבית
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:הבאות לסוגיות לב בשים המייעצת הוועדה ידי על ניתנת זו עמדה

 לדליפתו והסיכויים לאומי ביומטרי מאגר של בניהולו הכרוכים לסיכונים •

;בו** לרעה לשימוש או

 לתופעת ומוחלט בלעדי מענה מהווה אינו הלאומי הביומטרי המידע מאגר •

 להתמודד הבא כולל ממערך חלק אלא הכפולות, וההרכשות ההתחזויות

;ההתחזות ניסיונות מגוון עם

;הביומטרי המידע מאגר של קיומו עקב לפרטיות הנגרמת לפגיעה •

 ביחס הוועדה המלצת במסגרת ביטוי לקבל צריכות אלה סוגיות כי סברה הוועדה

ותכולתו. זה מאגר של לאופיו

 במאגר המידע אבטחת בנושא קפדני פיקוח הליך מתקיים כי לציין נכון **

 ידוע ולא ביותר" ״סודי בסיווג קריטית כתשתית מנוהל הוא הביומטרי, המידע

המאגר. דליפת סיפון להתממשות קונקרטי חשש על כיום

 עבור הפנים בחלופת לבחור ממליצה המייעצת הוועדה הרשויות, מהמלצת בשונה ג.

הביומטרי. המידע מאגר

 מספק פתרון הוא בלבד פנים תמונות מבוסס ביומטרי מאגר כי מצאה הוועדה

 ומאידך הכפולות׳/ ה״הרכשות תרחיש לצמצום איכותי מענה נותן מחד אשר

ממשיים. סיכונים מפחית

 מאגרים ניהול לצורך מדינות מספר ידי על היום וממומש ישים הוא זה פתרון

 הקיימים לחסרונות בישראל. האוכלוסייה לגודל מתאים והוא לאומי, מידה בקנה

:בנושא הוועדה נימוקי תמצית להלן יד. בהישג פתרונות קיימים זו לחלופה

 בשנים הלוט"ר מטה ידי על שנכתב לתו"ל בהתאם עוצב 2009 משנת החוק •

 מההתפתחויות להתעלם ניתן לא כי מצאה המייעצת הוועדה .2007/8

 התפתחויות זה, תו"ל כתיבת מאז שחלפו בשנים שהתרחשו והתמורות

פנים. זיהוי על המלצתה את מבססות אשר
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 בשנים הפנים זיהוי טכנולוגיית בתחום המשמעותיים השיפורים •

 פנים זיהוי של הביומטריים האלגוריתמים בביצועי שיפור חל .האחרונות

 להמשך צפויה זו שיפור מגמת לקבל. שניתן הכוללת הדיוק וברמת במאגר

הקרוב. בעתיד גם

 שנקבע הכפולות מההרכשות 95% למניעת ההצלחה" ב"מדד לעמוד ניתן •

 מבלי הביומטרי. במאגר פנים זיהוי על בהתבסס בצו, המבחן תקופת עבור

 ופתרונות שנצבר ניסיון ולאור המבחן סיום לקראת זו, מאמירה לגרוע

 צרכי את שיספק דיו גבוה שונה, יעד קביעת לשקול גם ניתן בחו״ל, נהוגים

אחרים. סיכונים לצמצום יביא ומאידך טובה ברמה והאמינות הביטחון

 דרכונים הנפקת עבור בעיקר מדינות של מאגרים משמש בלבד פנים זיהוי •

 קנדה אירלנד, זילנד, ניו )בהקמה(, בריטניה )כגון נהיגה ורישיונות

ועוד( ארה״ב אוסטרליה,

 בשנים נוספת מהתפתחות להתעלם ניתן לא כי מצאה המייעצת הוועדה •

 גבי על היום המתקיימים הביומטריים היישומים ריבוי והיא האחרונות

 זו התפתחות לאור .ומסחריים אזרחיים שימושים עבור אצבע טביעות

 מרכזי במאגר המדינה ידי על האצבע טביעות שמירת מחדש לשקול נכון

המאגר, דליפת אלה, בנסיבות סיסמאות״. ב״מאגר למעשה מדובר כאשר

 ביומטריים יישומים נבנים עליה בתשתית לפגוע עלולה ממנו, מקטעים או

אחרים.

 שורה ביצוע מצריכה והיא טריוויאלית אינה זה סיכון של התממשותו

 סיכון לבטל ניתן לא אולם התוקף, של מצדו ויכולות צעדים של מורכבת

קיים. שאינו ולקבוע לחלוטין זה

 הפנים בתמונות השימוש בהיקף עליה גם התרחשה האחרונות בשנים •

 למידע זה מידע הפכה אשר החברתיות, ברשתות ובפרט הציבורי במרחב

 מהווה אינו המדינה ידי על פנים תמונות של איסופן לפיכך וזמין. גלוי

אלה בנסיבות בחוץ. כבר הנמצא זה מידע להיקף ביחס משמעותי שינוי
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 הכרוכים מהסיכונים מפחית בלבד פנים תמונות המכיל מאגר ניהול

בקיומו.

 עם בהתמודדות המאגר של המרכזי העוגן את מהוות הפנים תמונות •

 להימנע או אצבע, טביעות לזייף יותר קל הפנים, לתמונות ביחס עבריינים.

 השיטות זה בדו״ח תפורטנה לא ברורים )מטעמים למערכת מהרכשתן

 טביעות ממתן להימנע אינטרס קיים ולעבריין כאמור(, להימנעות או לזיוף

 חשובה העבריין של האמיתית הפנים תמונת הכללת מאידך, שלו. האצבע

 האפקטיבית הביומטריה ממילא כלומר, התעודה. של חזותית הצגה לצורך

הפנים. תמונת היא עבריינית פעילות מול להתמודדות

 תואם במערכת הנשמר הרגיש המידע הפחתת .הפרטיות הגנת שיקולי •

 גם מקדמת והיא המרכזיים המידע במאגרי הנשמר המידע צמצום לעקרון

 מאגר של קיומו כן, כמו שלו. האישי במידע הפרט של השליטה תחושת את

 אחרים ביישומים לפגיעה הסיכון את מקטין אצבע, טביעות ללא מידע

בפרטיות. לפגיעה גם מביאה אשר לעיל כמתואר

 את המלא״ ״המאגר לחלופת נתנו שהרשויות לכך לב בשים ניתנת זו המלצה

 שריבוי לכך ;3יותר נמוך ניקוד קיבלה הפנים חלופת כאשר ביותר, הגבוה הניקוד

 לעובדה שלה; הדיוק את ומשפר ביומטרית מערכת ביצועי עם מיטיב ביומטריות

 ביחס הביומטרי המאגר מול השימושים כל את לבצע תוכל לא ישראל שמשטרת

 לעשות יהיה ניתן שלא לכך החוק; פי על כיום לה העומדים אצבע, לטביעות

הוי לצורך הביומטרי במאגר מיטבי שימוש  מאגר שניהול לכך וחללים; נעדרים זי

 נוספת; ידנית עבודה להצריך עשוי בלבד פנים תמונות על המבוסס ביומטרי

 שימוש עושות מדינות בהם הרשויות, הציגו אותם בעולם מקבילים ולפרויקטים

אצבע; וטביעות פנים תמונות על המתבסס במאגר

 מהטבלאות אחת ניקוד. וסולמות שונים חיתוכים המציגים ותרשימים טבלאות מספר הציגו הרשויות דוחו"ת 3

4ו- המלא המאגר לחלופת 86.16 של ציון מציגה והיא הדו"ח בגוף מופיעה המרכזיות 4 .3  הפנים, לחלופת 8

כאמור. נוספים ציון נתוני קיימים אולם
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 את המשרת ומידתי מאוזן פתרון זהו פי סבורה המייעצת הוועדה זאת, כל אף על

 תושבי עבור ואמין חכם תיעוד הנפקת - החוק של והעיקרית הראשונה המטרה

ישראל.

המייעצת הוועדה להמלצות והמשטרה הרשויות התייחסות

 המאגר לניהול והרשות האוכלוסין לרשות הועברה הוועדה של המלצותיה תמצית

 התייחסותן. את מסרו ואלה זה, דו״ח נכתב בטרם ישראל, למשטרת וכן הביומטרי

 הנוגעות משקל כבדות אמירות יש ישראל, משטרת הערות ובפרט אלה, גופים בהערות

 את גם לשקלל חייבת תהיה סופית החלטה עבודתם. על להשליך כדי בהם שיש לנושאים

הוועדה. בדו״ח מובאות ואלו והרשויות המשטרה שהציגו ההסתייגויות

 את נכון באופן מאזנת שהצעתה סוברת היא אלה הסתייגויות למדה שהוועדה לאחר

הזו. בעת השיקולים מכלול

 אכן, מוטעית. היא מלא" ביומטרי ״מאגר על הרשויות המלצת כי להסיק כדי בכך אין

 טביעות עשר של הוספתן גם כמו המערכת, ביצועי את תשפר אצבע טביעות שתי הוספת

 מאגר בניהול הכרוכות והמשמעויות הסיכונים נוכח אולם נוספות. ביומטריות או אצבע

 דיין, איכותיות תוצאות ייתן אשר מספק במענה לבחור המייעצת הוועדה בעיניי נכון כזה,

תפעולית. מבחינה ביותר" "הטובה התוצאה את שייתן במענה ולא

 ערב רבה. במהירות ומשתנה מתפתח הביומטריים היישומים עולם ובתוכו הזיהוי עולם

 נכון ישראל, ולמדינת כפרטים מאיתנו אחד לכל הנוגעת משמעות בעלת החלטה קבלת

 של והמרכזית הראשונה למטרה מספק מענה הנותנת ועדכנית, רחבה ראייה להעדיף

 2007-2008 ההפעלה תורת עוצבה בו במועד נכון שהיה לתהליך היצמדות פני על החוק,

החוק. של בבסיסו המשמשת
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המייעצת הוועדה דו״ח
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רקע .1

החוק 1.1

הוי אמצעי הכללת חוק התקבל 2009 בשנת הוי ונתוני ביומטריים זי  ביומטריים זי

הוי במסמכי  קובע לחוק 1 סעיף ״החוק״(. )להלן: 2009 - התש״ע מידע, ובמאגר זי

:הן החוק של מטרותיו כי

הוי את יאפשרו אשר הסדרים קביעת (1)  ישראל תושבי של זהותם ואימות זי

 זיוף שימנע באופן ביומטריה משולב חכם לאומי תיעוד הנפקת באמצעות

הביומטרי; במידע המותרים השימושים קביעת וכן אחרת בזהות ושימוש

 שיינטל הביומטרי המידע את שיכלול ביומטרי מידע מאגר הקמת (2)

 ישראל משטרת בידי לרבות בו, המותרים השימושים וקביעת מהתושבים

הביטחון; ורשויות

 לעניין ובפרט התושבים של פרטיותם הגנת לשם נדרשים הסדרים קביעת (3)

ואבטחתו; הביומטרי למאגר הגישה דרכי

 תיעוד הנפקת הוא בחוק המתואר הפרויקט של )והמרכזית( הראשונה מטרתו

 חזק מסמך יהיה אשר ,ישראל מדינת לתושבי ביומטריה משולב חכם לאומי

 הם החוק פי על המונפקים המסמכים והתחזות. זיוף שימנע באופן דיו ואמין

בחוק כהגדרתם מעבר תעודת או דרכון - נסיעה״ ו״מסמכי זהות תעודות
4

.4 1952 - התשי״ב הדרכונים

 התושבים מן ניטלים אשר הביומטרי״( ״המידע )להלן: הביומטריים האמצעים

 האצבע טביעות ושתי הפנים תווי תמונת הם החוק, פי על זה פרויקט לצורך

המורות.

4
החוץ. משרד ידי על היום מונפקים אשר דיפלומטיים, דרכונים כוללים אינם אלה נסיעה מסמכי
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 ״הפרויקט״(. )להלן: החכם הלאומי התיעוד לפרויקט מתווה נקבע החוק במסגרת

עיקריים: מוקדים בשלושה מנוהל זה פרויקט

 הפנים שבמשרד הגבול ומעברי ההגירה האוכלוסין רשות לשפות

 התושבים מגיעים אליהן בארץ, הפזורות האוכלוסין") "רשות "הלשכות", (להלן:

; ביומטרי מידע מהם ניטל שם חידושו, או תיעוד להנפקת בקשות להגשת

 ידי על מנוהל אשר הביומטרי") "המאגר (להלן: הלאומי הביומטרי המידע מאגר

 לניהול "הרשות (להלן: הפנים במשרד הביומטרי המאגר לניהול הרשות

;נשמר הוא ושם הביומטרי המידע מועבר לשם 5המאגר")

 רשות של באחריותה המצויים הלאומי התיעוד מסמכי של ההנפקה ומרכזי

 להנפקת "ארבל" ויחידת זהות תעודות להנפקת "פתקית" (מפעל האוכלוסין

 כאשר הזיהוי, מסמכי מונפקים ושם הביומטרי המידע מועבר לשם דרכונים),

.6שבב גבי על עצמו, בתיעוד גם נשמר אדם מכל ניטל אשר הביומטרי המידע

 על הממונה הוא מהם אחד אשר ,7ופיקוח בקרה מנגנוני מספר נקבעו בחוק

 הממשלה ראש ידי על מונה אשר הממשלה ראש במשרד הביומטריים היישומים

 ואחד תפקידים, מספר הממונה על הוטלו לחוק, בהתאם "הממונה"). (להלן:

 מטלת .8שמכוחו והכללים התקנות החוק, הוראות יישום על לפקח הוא מהם

 ל"תקופת רק תחומה (ואינה זה חוק של חייו אורך כל על משתרעת זו פיקוח

המבחן").

זה חוק של מכוחו הוקמה הביומטר׳ המאגר לניהול הרשות 5

 מהם יופקו מורות, אצבע טביעות ושתי פנים תמונת הביומטריים, האמצעים מאדם ׳׳נטלו כי קובע החוק 6

tem" "תבניות", המקצועית בעגה )המכונים ביומטריים נתונים plates)" והן הביומטרי במאגר הן ישמרו ואלה 

שלו. התיעוד גבי על מהאדם שניטלו ונתונים אמצעים ישמרו

 והן זה בחוק שהוקמו הכנסת וועדות ביומטריים, ליישומים השרים וועדת בחוק: שנקבעו נוספים בקרה מנגנוני 7

 חוץ וועדת )יו"ר ביומטריים ליישומים הכנסת וועדת וטכנולוגיה( מדע פנים, )חוקה, המשותפת הכנסת )וועדת

 ושירותים למודיעין המשנה וועדת וחברי ומשפט חוקה וועדת חברי המשותפת, הכנסת וועדת יו"ר וביטחון,

הכנסת( של וביטחון חוץ וועדת של חשאיים

לחוק 30 בסעיף המלא הנוסח ראו 8
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 לגבי יותר מפורטות הוראות ניתנו בהן ,9תקנות גם חוקקו זה חוק של מכוחו

בחוק. המופיעים שונים תהליכים

המבחן״ ו״תקופת הלאומי הביומטרי המידע מאגר של הנחיצות שאלת

 כך מרכזי, במאגר הביומטרי המידע שמירת ללא גם הפרויקט את לקיים היה ניתן

 אולם, בלבד. שלו הזיהוי במסמכי יכללו אדם כל של הביומטריות שהרשומות

 הביומטרי המאגר את לכלול החלטה התקבלה החוק הצעת גיבוש במסגרת

בפרויקט. כמרכיב

 הוסברו להתמודד, הפרויקט אמור עמן והבעיות הביומטרי, המאגר של נחיצותו

:10הבא באופן החוק, להצעת ההסבר דברי במסגרת

 מדינת ניצבת שמולן החמורות הבעיות עם להתמודד בא המוצע ״החוק

 הפנים, משרד בידי המונפקים הזיהוי מסמכי בתחום האחרונות בשנים ישראל

הוי(, מסמכי - )להלן מעבר ותעודת דרכון זהות, תעודות זיוף השאר: ובין  זי

 תוך אחר אדם בידי אדם של זהות״ ו״גניבת אדם, לאותו כפול תיעוד ניפוק

 אלה תופעות הזהות. נגנבה שממנו האדם שם על הרשום בתיעוד שימוש

 ביצוע חוקית, בלתי הגירה לצורך הזיהוי במסמכי לרעה שימוש מאפשרות

 המדינה״ בביטחון הפוגעת ופעילות וכלכליות פליליות עבירות

 מטרה מטרות: כמה לשרת באה המוצע פי על הביומטרי המאגר ״הקמת

 הביומטריים האמצעים בין ביומטרית השוואה עריכת לאפשר היא ראשונה

 וזאת במאגר, הכלולים אלה לבין מהם שהופקו והנתונים מתושב שניטלו

 כפול תיעוד הנפקת מניעת לשם הזיהוי, מסמכי הנפקת ולפני ההרכשה בשלב

אדם. לאותו

 בחלוף תיעוד, לחדש המבקש אדם של זהות אימות לאפשר היא שנייה מטרה

והנתונים ממנו שיינטלו הביומטריים האמצעים השוואת תוך שנים, מספר

9

10
2011 תש"ע מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצי הכללת תקנות

2 מיום 408הצ"ח- החוק, להצעת ההסבר דברי ראו 7 .1 0 .2 0 0 8.
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 והנתונים הביומטריים האמצעים מול אל מהם, שיופקו הביומטריים

 רק אפשרית כאמור השוואה הראשונה. ההרכשה במהלך שנאגרו הביומטריים

 למנוע היא זה במקרה המטרה הביומטרי. במאגר המקורי המידע יישמר אם

זהות. גניבת או כפול תיעוד מזויף, תיעוד הנפקת

הויו לאפשר היא שלישית מטרה הוי מסמך בידיו אין אשר אדם של זי  או זי

 גם נושא. שהוא הזיהוי מסמך מול הבדיקה לאחר זהותו לגבי ספק שהתעורר

 גם נכון הדבר ביומטרי. מאגר של קיומו בלא לביצוע ניתנת אינה זאת מטרה

הוי נדרש שבהם במקרים  אסון או המוני פינוי עקב וחללים נפגעים של זי

טבע"

 ובראשונה בראש נועד הביומטרי המאגר כי ללמוד ניתן ההסבר דברי מתוך

 להנפיק המדינה לרשויות גורם אדם שבו מצב קרי, ״.כפולות הרפשות״ למניעת

 במספר למעשה מחזיק והוא ״רשמיות״/״אותנטיות״, תעודות מספר עבורו

במרמה. שונות, בזהויות כאלה, תעודות

 החוק, חקיקת רקע על עלתה מהפרויקט, כחלק הביומטרי המאגר נחיצות שאלת

 )ומתנהל התנהל זה בנושא .11קריאות בשלוש אישורו לקראת הכנסת דיוני במהלך

 כפי הביומטרי, המאגר של לקיומו מתנגדים של עמדתם ער. ציבורי דיון היום( גם

 ספק קיים כי היא המשפט, בית ובפני התקשורת באמצעי הכנסת, בדיוני שהוצגו

 כחלק המאגר של בנחיצותו ספק קיים פתרון, המצריכה בעיה של קיומה בדבר

 של קיומו בעצם הטמונים סיכונים וקיימים החכם, הלאומי התיעוד מפרויקט

 או כזו דליפה עקב ייגרמו אשר והנזקים המאגר, לדליפת סיכון ובפרט המאגר,

.12בו שישמרו בנתונים לרעה שימוש עקב שייגרמו נזקים

 הביומטרי. למאגר מתנגדים גם השתתפו בהם החוק, חוקק בטרם דיונים של רב מספר קיימו הכנסת וועדות 11

הכנסת. באתר נמצאים אלה דיונים של מלאים פרוטוקולים

 תחילתה טרם הוגשה העתירה ואח'. הכנסת נ' ואח' נהון קרין פרופ' 1516/12 בבג"צ גם הועלו אלה טענות 12

 המדינה של המקדמיות שטענותיה לאחר עניין, של לגופו בטענות דיון ללא נמחקה והיא המבחן" "תקופת של

זו. תקופה מנוהלת לפיו הצו לתיקון לפעול התחייבה שהמדינה ולאחר התקבלו,
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The State of ISRAELישראל מדינת

החפם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 הוראות יחולו שבמהלכה שנתיים בת מבחן״ ״תקופת בחוק נקבעה אלה בנסיבות

 של יישומן את לבחון במטרה בכתב, לכך הסכמתם את שייתנו התושבים על החוק

 שיש המידע את ומטרותיו, הביומטרי המאגר של קיומו נחיצות החוק, הוראות

 אפשרות )קיימת המבחן תקופת בתום .13בו השימוש אופן ואת במאגר לשמור

 המאגר לגבי החלטה להתקבל אמורה נוספות(, שנתיים עד מוגבלת, הארכה

הביומטרי.

 ביומטרי, מידע גם יכלול אשר חפם, לאומי לתיעוד המעבר על ההחלטה עצם

 פבר והופרעה המבחן בתקופת נבחנת אינה הפנים, משרד ידי על והנפקתו

המידע מאגר של לקיומו נוגעת המבחן בתקופת והבחינה הבדיקה ליבת בחוק.

 הלאומי התיעוד מפרויקט כחלק בו, לשמור שיש ולמידע הלאומי הביומטרי

החכם.

 על הפנים ושר הממשלה ראש ידווחו המבחן תקופת תום לפני יום 90 כי קבע החוק

בהרכב הכנסת ולוועדת ביומטריים ליישומים השרים לוועדת הבחינה ממצאי
14 . בחוק שקבוע

 )לאחר הפנים שר יהיה רשאי זה דיווח הגשת לאחר רק לחוק, (5)41 סעיף פי על

 והכנסת( הכנסת וועדות השרים, וועדת בחוק, המנויים השרים אישור או היוועצות

:15 14* להלן המנויות האפשרויות מבין הוראה בצו לקבוע

;התושבים כלל על החוק הוראות כלל החלת א.

; נוספות שנתיים על תעלה שלא לתקופה המבחן תקופת הארכת ב.

לחוק (1)41 סעיף ראו

 יהיו שבה הכנסת של ולוועדה ביומטריים ליישומים השרים לוועדת יוגש הדיווח כי קובע לחוק (4)41 סעיף 14

 אלה כנסת וועדות המשותפת. הכנסת ועדת וחברי ביומטריים ליישומים המשותפת הכנסת ועדת חברי חברים

בחוק. נקבעו ותפקידיהן

לחוק. (5)41 בסעיף ראו 15
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 שיקבע; לצו בהתאם ובתנאים, הדרגתי באופן החוק החלת ג.

זה. צו ניתן לא זה, דו״ח הגשת למועד נכון

המבחן״ ״תקופת מתנהלת לפיו הצו 1.2

 בוועדת שיאושר הפנים שר צו פי על תתנהל המבחן" "תקופת כי קבע החוק

.16הכנסת

הוי אמצעי הכללת צו הוי ונתוני ביומטריים זי הוי במסמכי ביומטריים זי  ובמאגר זי

 לנושאי מקיף פירוט כולל "הצו"(, )להלן: 2011 תשע"א מבחן( )תקופת מידע

 החוק הוראות הן מה קובע הצו .17המבחן בתקופת הנתונים ואיסוף הבדיקה

 התושבים מן הביומטריים האמצעים יינטלו כיצד המבחן; בתקופת שיחולו

 למתווה זיהוי"( בדיקת "אופני )להלן: החלופות מה זה; בניסוי חלק שייקחו

 הביומטרי המאגר של קיומו נחיצות בחינת לצורך יבדקו אשר הפרויקט,

 הנוגעות הוראות ;18בו השימוש ואופן בו לשמור שיש המידע היקף ;ומטרותיו

 לניהול והרשות האוכלוסין רשות ידי על תקופתיים דוחו׳׳ת הגשת מידע; לאבטחת

 בדיקות את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ליווי "הרשויות"(; )להלן: המאגר

 ידי על שיוגש הדיווח של תכניו אלה; דוחו"ת וכתיבת התוצאות ניתוח הנתונים,

המייעצת. הוועדה של הקמתה בדבר הוראה וכן לחוק (4)41 סעיף פי על השרים

 הוועדה לעשיית הרלוונטיות הצו, מהוראות חלק לגבי נוסף פירוט יינתן להלן

המייעצת.

המייעצת הוועדה של הסמכות מקור 1.2.1

 ושר האוצר שר עם בהתייעצות יקבע המבחן תקופת להתנהלות הפנים שר צו כי קבע לחוק (1)41 סעיף 16

בחוק. שהוקמה המשותפת הכנסת וועדת ובאישור המשפטים

2 ביום שוב ופורסם תוקן 21.8.11 ביום פורסם הצו 17 7 .1 2 .1 2.

לצו א8 סעיף 18
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ט -

 היישומים על הממונה בראשות ועדה, ימנה הפנים שר כי קובע לצו ד10 סעיף

 הרכב תוצאותיה. בחינת ועל המבחן תקופת התנהלות על שתפקח הביומטריים,

 יו״ר, הביומטריים- היישומים על הממונה והוא: זה, בסעיף קבוע הוועדה חברי

 במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות ראש הממשלתי, הסטטיסטיקן

מידע. באבטחת ידע בעל ציבור ונציג בטרור ללוחמה המטה ראש המשפטים,

 התנהלות לגבי הן כללית פיקוח סמכות שלה ציבורית וועדה היא המייעצת הוועדה

 תפקידים מספר לה קיימים כן כמו תוצאותיה. בחינת לגבי והן המבחן תקופת

להלן. שיפורט כפי נבחנות, הן לפיהם והפרמטרים החלופות לבדיקת ביחס נוספים,

המייעצת הוועדה של נוטפים ותפקידים המבחן בתקופת החלופות בחינת 1.2.2

המבחן. בתקופת יבדקו אשר הזיהוי" בדיקת ״אופני יהיו מה קובע לצו א8 סעיף

:החלופות להלן

הוי "-התשאול חלופת" (1)  תיעוד לו יונפק כי המסכים אדם של זהותו ואימות זי

 מבלי תשאול באמצעות ״התושב״( )להלן: המבחן בתקופת חכם לאומי

 בלבד. התיעוד גבי על אלא ביומטרי במאגר יישמרו הביומטריים שהאמצעים

 את יכלול זו בחלופה הנבדק התשאול כאשר בתקנות, נקבע התשאול תהליך

 )הצו 19אלה לתקנות בהתאם בהם לנקוט שניתן הזהות לווידוא האמצעים כלל

 (8(-)2) החלופות יתר עם בשילוב גם תיבחן התשאול״ ״חלופת כי וקבע הוסיף

;(20להלן המתוארות

הוי (2)  בלבד מורות אצבע טביעות 2 השוואת באמצעות התושב זהות ואימות זי

;21במאגר ושמירתן הביומטרי שבמאגר למידע

הוי (3)  בלבד, אחת מורה אצבע טביעת השוואת באמצעות התושב זהות ואימות זי

;22במאגר ושמירתה הביומטרי שבמאגר למידע

19

20 

21 

22

לצו (1א)א()8 סעיף נוסח ראו

לצו א)ב(8 סעיף נוסח ראו

לצו (2א)א()8 סעיף נוסח ראו

לצו (3א)א()8 סעיף נוסח ראו
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הוי (4)  למידע בלבד, פנים תמונת השוואת באמצעות התושב זהות ואימות זי

;23במאגר ושמירתה הביומטרי שבמאגר

הוי (5)  אצבע וטביעת פנים תמונת השוואת באמצעות התושב זהות ואימות זי

;24במאגר ושמירתם הביומטרי שבמאגר למידע אחת, מורה

הוי (6)  למידע ,ביומטריים נתונים השוואת באמצעות התושב זהות ואימות זי

 אמצעים של השוואה ללא במאגר, ושמירתם הביומטרי שבמאגר

;25ביומטריים

הוי (7)  ביומטריים ונתונים אמצעים השוואת באמצעות התושב זהות ואימות זי

 הביומטרי שבמאגר למידע (המורות האצבעות תמונות ושתי פנים תמונת)

״;המלא המאגר חלופת ״ היא , 26במאגר ושמירתם

 הוועדה או הביומטריים היישומים על הממונה יורה עליהן נוספות חלופות (8)

 ״,ההקבצים שיטת״ גם המבחן בתקופת נבדקה זה לסעיף בהתאם .27המייעצת

 לסמכות בהתאם הביומטריים היישומים על הממונה הורה בדיקתה שעל

;28בצו לו שניתנה

 פרופ׳ ידי על זה פרויקט במסגרת לבחינה כאפשרות הועלתה ההקבצים״ "שיטת

 בטרם עוד ויצמן, ממכון עולמי שם בעל לקריפטוגרפיה מומחה שמיר, עדי

 רשומה בין הקשר עמעום הוא השיטה בבסיס העומד הרעיון החוק. של חקיקתו

29ל״מגירות״ מחולקות הביומטריות הרשומות כאשר מסוימת, לזהות ביומטרית

לצו (4א)א()8 סעיף נוסח ראו 23

לצו (5א)א()8 סעיף נוסח ראו24

 הגולמי הביומטר׳ המידע של במאגר משמירתו הימנעות היא המשמעות לצו. (6א)א()8 סעיף נוסח ראו 25

tem" )"תבניות", בלבד זה ממידע שהופקו בנתונים ושימוש plates)"

לצו (7א)א()8 סעיף נוסח ראו 26

 על הממונה יורה עליה נוספת חלופה כל גם תיבדק המבחן בתקופת כי הקובע לצו (8א)8 סעיף נוסח ראו 27

 הביומטרי, המאגר לניהול והרשות האוכלוסין רשות עם בהתייעצות המייעצת, הוועדה או הביומטריים היישומים

מהן. חלק או זה לסעיף (7(-)2) בחלופות המפורטים הביומטריים והנתונים האמצעים על מבוסס שיהיה

2 ביום לכנסת נמסרה המבחן בתקופת נוספת כחלופה זו שיטה בחינת על הודעה 28 5 .4 .1  על הורה הממונה 3

נוספים. רלוונטיים גורמים ועם הרשויות עם ארוך היוועצות הליך קיום לאחר זו בדיקה

למגירה. רשומות 700-1000 על עמד הבדיקה במסגרת דובר בו הגודל סדר 29
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 ניתן זו בצורה בלבד. המגירה מספר הוא רשומה לכל ביחס הקיים והמידע

 מדובר האם לאתר שבמאגר, למידע מאדם הניטל הביומטרי המידע את להשוות

 על יקשה האמור המאגר מבנה אולם, אותה. ולמנוע כפולה" ל"הרכשה בניסיון

 את להקטין כדי נועד כאמור, הקשר עמעום מסוימת. לזהות רשומה בין קישור

 ולצמצם במאגר, משניים שימושים להקטין וכן במאגר לרעה בשימוש הסיכון

 חלופה לגבי נוסף פירוט ייחשפו. ממנו מקטעים או והמאגר היה נוספים סיכונים

להלן. ראו זו

 לבדוק כדי השאר בין תיעוד, יתבצע המבחן תקופת במהלך כי קובע לצו )ב(9 סעיף

 של שורה בחינת תוך לעיל, המנויות מהחלופות אחת כל לגבי המאגר, נחיצות את

:הנבדקים״( )״הנושאים נושאים

;אחרת בזהות להתחזות או כפולה להרכשה חשד התקיים שבהן הפעמים מספר (1)

(;1) בפסקה שנמצאו במקרים הכפולה הזהות איתור יכולת (2)

 ונתונים אמצעים לגבי מוטעית זיהוי תוצאת התקבלה שבהן הפעמים מספר (3)

 מסמך לגבי המוטעות, הדחיות מספר המוטעות, הקבלות מספר זה ובכלל ביומטריים,

;המוטעות ההתאמות אי- ומספר המוטעות ההתאמות מספר המאגר, ולגבי זיהוי

;הזיהוי בדיקת אופן ליישום התפעולית המורכבות מידת (4)

האוכלוסין; לרשות מענה מתן יכולת (5)

;ישראל למשטרת מענה מתן יכולת (6)

התיעוד; מבקש לתושב שירות רמת (7)

;תושב של מידע פרטי ועל חוק לפי לפרטיות הזכות על הגנה יכולת (8)

;אדם וכוח הטכנולוגיות למערכות בנוגע לרבות תקציביות, עלויות (9)

;מידע אבטחת לדרישות מענה מתן (10)

 הוועדה תחליט המבחן תקופת מתחילת יום 90 בתוך כי קובע לצו א11 סעיף

המאגר לניהול הרשות וראש האוכלוסין רשות ראש עם בהתייעצות המייעצת,

31



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 לצו. )ב(9 בסעיף המפורטים הנבדקים לנושאים שינתנו המשקלים על הביומטרי,

 לנושאים בהתאם המבחן, בתקופת הנבחנות לחלופות המספריים הציונים

המייעצת. הוועדה עם בהתייעצות הרשויות ידי על יינתנו הנבדקים,

 הממשלה וראש הפנים שר ידי על יינתן אשר הדיווח כי זה סעיף קבע כן כמו

 התייחסות יכלול לחוק, 41 בסעיף שנקבע כפי המבחן תקופת תום לקראת

 מטרותיו, והשגת הביומטרי המאגר נחיצות בשאלת הכרוכים השונים להיבטים

.30המאגר של ותכולתו לפתור המאגר אמור אותן הבעיות

30
לצו. (3א)11 בסעיף מלא פירוט ראו
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המייעצת הוועדה עבודת .2

מבוא 2.1
 להלן לצו, ד10 סעיף פי על הפנים שר ידי על 20.6.13 ביום מונתה המייעצת הוועדה

:31הוועדה חברי שמות

 יו״ר הממשלה, ראש במשרד הביומטריים היישומים על הממונה ולצר, רם מר

הממשלתי הסטטיסטיקן פפרמן, דני פרופ׳

 המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות ראש בכר, אלון מר

 הלוט״ר מטה ראש דוד, בן איתן מר

ציבור נציג ז׳בוטינסקי, זאב מר

 במהלך המבחן. תקופת של ולתחילתה למינויה בסמוך עבודתה את החלה הוועדה

 ומספר בממוצע( לחודש מדיון )למעלה דיונים 27 הוועדה קיימה המבחן תקופת

הפרויקט. מנוהל בהם מרכזיים באתרים סיורים

 בנושאים גם ועסקו רגישים ו/או מסווגים היו הוועדה של מדיוניה חלקים

 שר ללשכת הועברו מלאים פרוטוקולים בפרויקט. המידע לאבטחת הקשורים

 נוספים. לגורמים הועברו הוועדה החלטות לגבי ועדכונים הפנים

 בתפקידים מכהנים רובם אשר עצמם, הוועדה חברי השתתפו הוועדה בדיוני

 מטעמם. קבועים נציגים גם השתתפו לכך ובנוסף המדינה, בשירות בכירים

 לניהול הרשות האוכלוסין, רשות נציגי בפניה הופיעו הוועדה דיוני במסגרת

 וגורמים אקדמיה אנשי יועצים, מומחים, שונים, ממשלה ממשרדי נציגים המאגר,

נוספים. רלוונטיים

 וכן הדיונים, ובמהלך התכנסותה, לפני רבים ומסמכים רקע חומרי קיבלה הוועדה

זו תקופה במהלך כן, כמו דנה. בהן בנושאים התומכות שונות מצגות לה הוצגו

א' כנספח זה לדו"ח מצורף הוועדה של המינוי כתב31
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 הביומטריים היישומים על הממונה של הפיקוח תכנית המייעצת לוועדה הוצגה

 הממונה ידי על שהופקו הפיקוח ודוחו״ת לחוק, 30 סעיף פי על סמכותו מכוח

הזדמנויות. במספר וממצאיהם,

 לקבל או בדיקות לבצע מסוימת, בסוגיה להעמיק הוועדה ביקשה בהם במקרים

 לצורך הביומטריים, היישומים על הממונה ביחידת הוועדה נעזרה דעת, חוות

אלה. משימות ביצוע

 סיכום החוק פי על שמונתה המשותפת הכנסת וועדת ליו״ר הועבר 29.1.2015 ביום

 הועבר זה, דו״ח וכתיבת המבחן תקופת תום לקראת הוועדה. של לפעילותה ביניים

.3227.5.15 ביום לכנסת מלא סיכום

 המייעצת, הוועדה דיוני כל של השלמה הרשימה את כולל הפעילות סיכום מסמך

 חלק לגבי נוסף פירוט גם יינתן להלן אלה. בדיונים עסקה בהם הנושאים ותמצית

 קיבלה. אותן מרכזיות והחלטות המייעצת הוועדה דנה בהן העיקריות מהסוגיות

 משמעות בעלות הן לתפיסתה אשר בסוגיות להתמקד בחרה המייעצת הוועדה

 למאגר בנוגע המבחן תקופת בתום החלטה לקבל ליכולת וביחס בפרויקט, מרכזית

זו. בתקופה הבדיקה ליבת את מהוות לגביו השאלות אשר הביומטרי,

המייעצת הוועדה עסקה בהן מרכזיות סוגיות 2.2

הנבדקים״ ל״נושאים המשקלים קביעת 2.2.1

 נחיצות את לבדוק כדי תיעוד יבוצע המבחן תקופת במהלך כי קובע לצו )ב(9 סעיף

 מהחלופות אחת כל לגבי הנבדקים" "הנושאים בחינת תוך הביומטרי המאגר

 זה(. למסמך 1.2.2 בסעיף פירוט )ראה לצו א8 בסעיף המנויה

 על המייעצת הוועדה החליטה לצו, א11 סעיף פי על עליה למוטל בהתאם

שהוועדה לאחר התקבלה זו החלטה הנבדקים. מהנושאים אחד לכל המשקלים

32
ב' כנספח לדו"ח מצורף המייעצת הוועדה פעילות של המסכם המסמך
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 לחובת בהתאם אליה הועברו אשר הרשויות ראשי של הדעת בחוות עיינה

.33והבהרות השלמות ביקשה וכן עמם, ההיוועצות

 הפעילות סיכום במסמך מופיעה המייעצת הוועדה החליטה עליה המשקלים טבלת

זה. לדו״ח המצורף לכנסת, המשותפת לוועדה שהוגש

 המאגר לניהול הרשות של המרכזית הממוחשבת המערכת החלפת 2.2.2

האוכלוסין רשות בלשכות האצבע טביעות סורקי והחלפת הביומטרי

 את המשרתת המרכזית הממוחשבת המערכת לגבי דיונים מספר קיימה הוועדה

 מתן לצורך הביומטריות, ההשוואות מבוצעות באמצעותה המאגר, לניהול הרשות

 הוקמה אשר ״זמנית״ מערכת גבי על לדרך יצא זה פרויקט התיעוד. להנפקת אישור

P )להלן: ישראלי פיתוח צוות ידי על L A N  B בסיס על להב״(, ״מערכת או 

 אלה בתחומים מובילות בינלאומיות מחברות שנרכשו רכיבים בין אינטגרציה

P )להלן: קבועה מערכת יחסית מוקדם בשלב לרכוש הייתה הכוונה L A N  A או 

 אותו המערכת, של לרכישתה המכרז הליך בינלאומי. פומבי במכרז מגן״( ״מערכת

 עיכוב חדש. להליך לצאת צורך והיה נכשל הביומטרי, המאגר לניהול הרשות ניהלה

 ״להב״. מערכת גבי על ככולה רובה התנהלה המבחן״ ״תקופת בו למצב הביא זה

 פעילה להיות תמשיך ״להב״ מערכת כי המאגר לניהול הרשות הודיעה מסוים בשלב

 ההשוואה תהליך גיבוי לצורך ״מגן״, מערכת של והטמעתה רכישתה לאחר גם

ושיפורו.

 המאגר לניהול הרשות של הממוחשבת המרכזית המערכת 2.2.2.1

 לניהול הרשות את המשרתת המרכזית המערכת בנושא דיונים קיימה הוועדה

 שעלו סוגיות לבדוק מנת על הביומטריות, ההשוואות מבוצעות באמצעותה ,המאגר

: ״להב״ במערכת השימוש נוכח

33
10.11.13 מיום המייעצת הוועדה דיון
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תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 תפעולית; מבחינה כולה המבחן תקופת את לשאת מסוגלת ״להב״ מערכת האם

 בתקפות יפגום "להב" מערכת גבי על המבחן בתקופת הנתונים איסוף האם

 המעבר של האפשריות ההשלכות ומהן ויבחנו, שייאספו הסטטיסטיים הנתונים

 לוודא, הוועדה ביקשה לכך, בנוסף המבחן. תקופת לממצאי ביחס "מגן" למערכת

סדור. באופן יתבצע המערכות בין ההסבה תהליך כי

 התנהלות את גבה על לשאת תוכל "להב" מערכת כי נמצא דיונים מספר לאחר

 תהליך של קיומו לגבי הן הוועדה של דעתה נחה כי נקבע במלואה. המבחן תקופת

 ההשפעה לשאלת ביחס דעתה נחה כי וכן ל"מגן", "להב" מערכת בין סדור הסבה

 דעת לחוות בהתאם המבחן. תקופת תוצאות על המערכות בין המעבר של

 )מתחום מומחים ידי על נוספות הבהרות ומתן בפניה שהונחו מקצועיות

 בין בממצאים משמעותי הבדל צפוי לא כי נמצא והסטטיסטיקה(, הביומטריה

 ישפיע ולא זניח יהיה הוא כזה הבדל יהיה אם וכי "מגן", למערכת "להב" מערכת

.34המבחן תוצאות על

 נמצאת והיא חדש מכרז במסגרת נרכשה "מגן" מערכת זה, דו"ח חיבור למועד נכון

המאגר. לניהול ברשות הטמעה בתהליכי

 ממצאי על האוכלוסין ברשות האצבע טביעות סורקי החלפת השפעת 2.2.2.2

המבחן

 ידי על האצבע טביעת סורקי החלפת השפעת היה אלה בדיונים שעלה מרכזי נושא

 האצבע טביעת סורקי כי הסתבר המבחן תקופת במהלך .האוכלוסין רשות

 מיטביות תוצאות משיגים אינם מועד, מבעוד נרכשו אשר בלשכות המופעלים

 המורכשות האצבע טביעות איכות כי עלה היתר, בין הפרויקט. לצרכי המתאימות

 לניהול ברשות מרובה ידנית עבודה מחייבות במאגר והנשמרות אלה בסורקים

 היה המבחן" ב"תקופת התושבים השתתפות היקף וכאשר אלה, בנסיבות המאגר.

אלה. סורקים להחליף הוחלט מהמצופה, גבוה

34
11.12.14 מיום 16 מסידיון
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 על השלכה תהיה הסורקים להחלפת האם השאלה נבחנה המבחן תקופת בהיבטי

 ההשוואה )תוצאות חיובי היה זו לשאלה המענה זה במקרה המבחן. תקופת ממצאי

 התוצאות(. עת להשפיע כדי בו שיש באופן משתפרת במאגר האצבע טביעות של

 הדגימות גבי על ורק אך יוצגו המבחן תקופת תוצאות כי הרשויות מסרו משכך,

 בכך בהתחשב זו עמדה קיבלה המייעצת הוועדה הסורקים. החלפת לאחר שיינטלו

אלה. תוצאות של סטטיסטי תיקוף לצורך מספק היה המאוחרות הדגימות שמספר

בפרויקט המידע אבטחת 2.2.3

 תקופת לאורך בנושא עדכונים וקיבלה הפרויקט של המידע באבטחת דנה הוועדה

 )המאגר הפרויקט של המסווגים באתרים סיורים קיימה הוועדה זה, בנושא המבחן.

 של המידע אבטחת תפיסת הוצגה בו דיון קיימה וכן ההנפקה(, ומרכזי הביומטרי

 הקודם )בשמה הממשלה ראש במשרד סייבר איומי לסיכול היחידה ידי על הפרויקט

 החוק מכוח זה נושא על אמונה אשר מידע״(, לאבטחת הממלכתית ״הרשות

 ואתרי לצו, א10 סעיף פי ועל 1998 התשנ״ח ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת

ופיקוחה. הנחייתה תחת מצויים הפרויקט

התשאול חלופת 2.2.4

 כלי המציעה היחידה החלופה למעשה היא הצו מורה בדיקתה שעל התשאול חלופת

 רשות כפולות״. ״הרכשות עם להתמודדות שהוא, סוג מכל ביומטרי למאגר חלופי

 בראשית לבדיקתה. הניסוי בבניית בקשיים נתקלה זו, חלופה שבדקה האוכלוסין,

 לעבור ינסו אשר לצו, ב8 בסעיף כנדרש במתחזים שימוש באמצעות ניסוי נבנה הדרך

 מתכונת האמיתית. בזהותם שלא תיעוד להנפקת בקשה לאישור ולהביא התשאול את

 ״הלמ״ס״(, )להלן: לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של לבחינתה הועברה זו ניסוי

לסעיף בהתאם סטטיסטית מבחינה המבחן בתקופת הרשויות עבודת את שמלווה כמי
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תוצאותיה ובחינת
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 הממשלתי, הסטטיסטיקן חבר בה המייעצת, לוועדה גם הניסוי הוצג כן כמו לצו. 11

.35דיונים במספר

 לצורך התחזויות על המבוסס ניסוי כי הייתה הממשלתי הסטטיסטיקן של עמדתו

 ניתן ולא מתאים, אינו האוכלוסין, רשות בנתה אותו התשאול, חלופת של בחינתה

 הביע היתר, בין סטטיסטית. תקפות בעלות מסקנות מתוצאותיו לגזור יהיה

 לדמות התחזויות מבוסס ניסוי של מיכולתו הסתייגות הממשלתי הסטטיסטיקן

 שימוש לגבי ניתנה זו הסתייגות השונים. סוגיהם על מתחזים, של אמיתית התנהגות

שהוצג. הפרטני לניסוי בהתייחס רק ולא כללי, באופן החלופה בחינת לצורך במתחזים

 חלופת בדיקת כי הממשלתי הסטטיסטיקן הציע מתחזים, על המתבסס ניסוי במקום

 התשאול את לעבור ההסתברות שבו הסתברותי מודל באמצעות תעשה התשאול

 זה, למודל בהתאם בלשכות. המבוצע התשאול תהליך ממצאי על יתבסס בהצלחה

 קושי פי על התשאול את לעבור ההסתברות ומחושבת התשאול נתוני מפולחים

 500,000מ- למעלה והכיל מקיף היה מועד באותו הנתונים בסיס כאשר השאלות,

אמת. תשאולי תוצאות

 הוא הממשלתי הסטטסטיקן ידי על שהוצג המודל כי החליטה המייעצת הוועדה

 כמו לצו. (1א)א()8 מסעיף כעולה משמעותי לתשאול שיתייחס צורך יש אולם סביר,

 בהתאם מתחזים קבוצות של פילוח ישולב זה מודל לתוך כי הוועדה ביקשה כן,

 הביטחון גופי עם בתיאום הלוט״ר, מטה ידי על שיגובש כפי הייחוס לאיומי

.36הרלוונטיים

 סעיף של תיקונו את מחייבת ההסתברותי המודל באמצעות התשאול חלופת בדיקת

 של לתיקונו נוסח הציגה אף האוכלוסין ורשות לעיל, 4.2 בסעיף שמפורט כפי לצו, ב8

הסעיף.

 בוצעו, ההסתברותי המודל גיבוש לגבי המייעצת הוועדה הצביעה עליהם התהליכים

האוכלוסין. רשות בדו״ח בפירוט מוצגים והם

35

36
9 מיום 13 מסי דיון המייעצת: הוועדה דיוני .9 28 מיום 14 מסי דיון ,14. .9 .1 4

2 מיום14 מס' הוועדה דיון 8 .9 .1 4
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ההקבצים״ ״שיטת 2.2.5

 המאגר למבנה כחלופה ויצמן ממכון שמיר עדי פרופ' ידי על הוצעה ההקבצים" ״שיטת

 לרשומה אדם זהות בין הקשר את ניכרת במידה להפחית במטרה הביומטרי,

 זאת, הביומטרי. במאגר שייעשו משניים שימושים להפחית ובכך שלו, הביומטרית

 הופיע שמיר עדי פרופ' כפולות״. "הרכשות מניעת - שלו העיקרי בייעוד לפגוע מבלי

 וכן ,37לגביה תפישתו ואת השיטה בבסיס העומד הרעיון את בפניה והציג הוועדה בפני

 ממצאי לגבי המאגר, לניהול הרשות של המפורטים המסמכים הוועדה לעיון הועברו

 1 בפרק מפורטים זו לחלופה התייחסות במימושה. והקשיים החלופה של בדיקתה

זה. לדו"ח 2 ובפרק

המבחן בתקופת הנבדקות לחלופות הרשויות ידי על הציונים מתן 2.2.6

 המייעצת הוועדה עם היוועצות דיוני הרשויות קיימו המבחן תקופת של סיומה לקראת

 הציונים מתן לאופן הוקדשו אלה מדיונים חלק שנבדקו. לחלופות הציונים מתן לגבי

 ונוכח הרשויות, בקשת פי על .38עצמם המספריים הציונים למתן הוקדשו מהם וחלק

 ההיוועצות את להשלים מאמצים הוועדה עשתה הדיווח, להגשת בחוק הקבוע המועד

 קצר זמן בפרק הדיווח. הגשת את שיאפשר במועד המספריים הציונים מתן לגבי

 "שיטת בדיקת את המתאר המסמכים צבר הציונים, מסמכי לוועדה הוגשו

 למקצת ביחס הרשויות. שביצעו לבדיקות הנוגעים נוספים ומסמכים ההקבצים",

 התקבל רובו אשר ההיוועצות, קיום לצורך משלים חומר הוועדה ביקשה הנושאים

לשר. הרשויות של המסכמים הדוחו"ת העברת טרם

37

38
1.2 מיום 18 מסי הוועדה דיון .15

ה. לדו"ח המצורף ב בנספח הדיונים פירוט ראה ז
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המבחן תקופת תום לקראת הוועדה מסקנות 2.2.7

 גם שיכלול מסכם דו״ח לחיבור האפשרות נדונה הוועדה, שקיימה דיונים של בשורה

 בדו״ח תעסוק בהן הסוגיות בהיקף דנה הוועדה המבחן. תקופת תום לקראת המלצות

להגשתו. סמכותה ובסוגיית זה

 נציגי את המייעצת הוועדה שמעה המלצותיה גיבוש לצורך זה, בדו׳׳ח שמתואר כפי

 או הביומטרי מהמאגר המסתייגים כאלה בהם מומחים, בפניה הופיעו וכן הרשויות,

 בפניה עמדו כן כמו בכלל. בביומטריה משימוש ואף בחוק, לו שנבנתה מהתצורה

 בעת המבחן לתקופת הרשויות של המסכמים הדוחד׳ת לרבות רלוונטיים, מסמכים

המלצותיה. גיבוש

המדינה מבקר דו"ח לטיוטת המייעצת הוועדה התייחסות 2.3

 "תיעוד בנושא ביקורת לערוך המדינה מבקר ידי על הוחלט המבחן תקופת במהלך

 הוועדה חברי של לעיונם הועברה המבקר דו"ח טיוטת המבחן". תקופת חכם- לאומי

 או התייחסותה לקבל מקום יש כי סבר המבקר לגביהן אשר שונות סוגיות הועלו ובה

 ולצורך המבקר, שהעלה לסוגיות מפורט באופן התייחסה הוועדה הוועדה. של החלטתה

 של לעיונו הועבר זה דיון פרוטוקול המייעצת. הוועדה ידי על לגביהן ההחלטה בקבלת

 אלה סוגיות אחר לעקוב המשיכה היא בדיון, הוועדה להחלטת בהתאם .39המבקר

.40זמנים ללוחות בהתייחס לרבות ומשמעויותיהן

 אליהן התייחסה והיא סופי" כמעט "נוסח של יותר מתקדמת וטיוטה ראשונה טיוטה קיבלה המייעצת הוועדה 39

2 ביום שנערך 15 מס' בדיון ניתנה העיקרית התייחסותה נפרדים. דיונים בשני 7 .1 0 .1 5.

במסמך. בפירוט אליו להתייחס ניתן היה לא כן ועל המבקר דו"ח פורסם טרם זה, דו"ח כתיבת במועד 40
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-המבחן״ ״תקופת של המסכמים הדוחו״ת .3

 המאגר לניהול והרשות האוכלוסין רשות המלצות
הביומטרי

 דוחו׳׳ת שני הפנים ושר הממשלה ראש ידי על הוגשו ,2015 מרץ חודש בסוף

 לוועדת בחוק, כנדרש התקופה, תום לפני יום 90 הבחינה, ממצאי את המפרטים

.41החוק שקבע בהרכב כנסת ולוועדת השרים

 מציגים והם המאגר לניהול ורשות האוכלוסין, רשות ידי על חוברו עצמם הדוחו״ת

 הציגה רשות כל שנתיים. כמעט בת תקופה לאורך הרשויות של עשייתן סיכום את

בפרויקט. וחלקן לפעילותן ביחס שונים דגשים הופיעו ובו נפרד דו״ח

 הרשות, ידי על התשאול חלופת של בחינתה על דגש ניתן האוכלוסין רשות בדו״ח

 ובמערך התיעוד של ההנפקה במערך האוכלוסין, בלשכות שבוצעו תהליכים על וכן

 ניתן הביומטרי המאגר לניהול הרשות בדו״ח ידה. על המנוהלים הגבולות ביקורת

 כלשהו, מסוג במאגר הכרוכות בצו, המצוינות החלופות יתר בחינת על דגש

 המערכות, ביצועי ברשות, המבחן בתקופת שבוצעו טכנולוגיים ושינויים שיפורים

במאגר. המידע ואבטחת הפרטיות לסוגיית התייחסות וניתנה

 וכן הביומטרי המאגר נחיצות לשאלת מפורטת התייחסות ניתנה הדוחו׳׳ת בשני

 בחיתוכים הוצגו ואלה לחלופות, שניתנו המספריים הציונים טבלאות נכללו

 לנושאים בהתאם לחלופות נתנו המספריים הציונים לעיל, שפורט כפי שונים.

 ראשי עם בהתייעצות הוועדה ידי על אלה לנושאים שניתנו והמשקלים הנבדקים

 מהחלופות, אחת בכל נושא לכל הרשויות ידי על שניתן ולניקוד הרשויות

המייעצת. הוועדה עם בהתייעצות

41
לעיל 13 ה"ש ראו
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:42לחלופות הרשויות שנתנו המספריים לציונים המסכמת הטבלה להלן
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76 .25 15.56 1.21 7 .82 4 .8 0 4 .2 5 6 .02 0.50 16.00 8.40 11.70 2טא 1

55 .99 15.56 1.21 7 .82 3 .84 3 .55 4 .20 0.22 11.20 8.40 0.00 1טא 2

44 .3 8 15.56 1.21 7 .65 3 .36 1.80 4 .50 0.60 0.00 9.71 0.00 ם פני 3

77 .94 15.56 1.21 5 .36 4 .8 0 3 .90 6 .02 1.50 16.00 12.00 11.60 ם 1טא + פני 4

80 .16 15.56 1.21 5 .36 4 .8 0 5 .00 6 .02 2 .50 16.00 12.00 11.72 ם 2טא + פני 5

33 .86 6 .12 2 .8 0 14.03 6 .0 0 0 .00 2 .66 2 .25 0.00 0.00 0.00 שאול נוכחי ת 6

43 .4 3 6 .12 1.87 13.26 6 .0 0 0 .00 2 .66 2 .13 0.00 0.00 11.40
שאול  מכויל ת

לצו
7

51 .57 15.56 1.01 7 .14 1.80 1.35 1.38 0.00 8.00 3.62 11.72 ם הקבצי 8

65 .7 8 15.56 1.21 6 .8 9 0 .00 3 .10 0.92 1.60 12.80 12.00 11.71 ת תבניו 9

 צורך אין פי הייתה המסכמים, בדוחו״ת שהופיעה כפי הרשויות, המלצת

 ממבנה כחלק הביומטרי המאגר של נחיצותו הוכחה כי המבחן, תקופת בהארכת

 שתי הכוללת המלא״ ״המאגר בחלופת לבחור יש תכולתו, מבחינת וכי הפרויקט,

בישראל. תושב מכל שיינטלו פנים ותמונת מורות אצבע טביעות

42
הרשויות של המסכמים בדוחויית נוספים וחיתוכים מלאות טבלאות ראו
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כי: ידה על שנכתב בדו׳׳ח האוכלוסין רשות ציינה המאגר נחיצות שאלת לגבי

 מיטבית בצורה להתמודד שמאפשר המל"ל, של המטה בעבודת שנבחר ״הכלי

 מאגר הינו כפולה הרכשה באמצעות וההתחזות הזהות זיוף תופעת עם

 לקבל עבריינים יכולים הביומטרי במאגר שימוש "ללא וכי מרכזי" ביומטרי

אמיתותו". על יערער לא שאיש לחלוטין, אמיתי תיעוד במרמה

הוי מסמכי הנפקת של "השילוב  ובלעדיו חיוני הינו ביומטרי מאגר עם זי

.43ראוי" מענה ללא הזיהוי, מסמכי הנפקת במערך גדולה פרצה נותרת

האוכלוסין: רשות ציינה הביומטרי המאגר לתכולת המועדפת החלופה לגבי

 טוב מענה מאפשרת אצבע טביעות ושתי פנים תמונת הכוללת החלופה "

 מבחינת והן התיעוד למבקש השירות מבחינת הן אחרת חלופה מכל יותר

 או פנים )תמונת מהמרכיבים אחד שבכל כיוון זאת הכפולה. ההרכשה מניעת

 תווי השנים. לאורך ופגיעה שינוי של אפשרות קיימת בודדת( אצבע טביעת

 כתוצאה להיפגע עלולות האצבע וטביעות הגיל עם משתנים אדם של הפנים

 טיפולים או כימיים חומרים עם עבודה אצבע(, אובדן כדי )עד מפציעה

 יותר טוב מענה לתת לרשות יאפשר המרכיבים שלושת בין השילוב רפואיים.

 הסיכון את יקטין זאת עם ויחד אצלם השתנה מהמרכיבים שאחד למבקשים

זהות. גניבת לבצע המתחזים של

 לאותו מענה ייתן לא אצבע טביעות שתי רק הכולל מאגר חלופת של יישום

 בדיקה על ויתור אצבע... טביעות ממנו ליטול ניתן שלא מהאוכלוסייה חלק

ידי על המערכת את לעקוף למתחזים תאפשר פנים תמונת של והשוואה

89 עמי האוכלוסין, רשות מסכם דו"ח 43

43



The State of ISRAELישראל מדינת

44

45

46

47

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

פנים תמונת הכולל יישום גם וכך מדומה, פציעה או אצבע טביעות השחתת
44 44בודדת" אצבע וטביעת

 החלופות בחינת כי ידה על שנכתב בדו״ח ציינה הביומטרי המאגר לניהול הרשות

 של רחב במגוון שימוש לפיה משמעית חד "למסקנה הובילה מומחים ידי על

 המתחזים איתור יאפשר נתונים, השוואת תהליכי במסגרת ביומטריים נתונים

 של מינימאלית כמות עם בבד בד ויעילה, מדויקת בצורה זהות גניבת ומניעת

 המסקנות יישום את המאפשר הטכנולוגי "האמצעי וכי שווא" התראות

 המאגר מרכזי, נתונים בסיס הינו שלעיל התמציתי ההסבר מן העולות

45תיעוד" מבקשי של פנים ותמונת אצבע טביעת נתוני מכיל אשר הביומטרי,

 הפרטיות על ההגנה בין ראוי איזון אפשרה הביומטרי המאגר הקמת "תצורת

 תוך להתבצע העלולה הטרור ופעילות הפשיעה עם להתמודד היכולת לבין

 אשר נתונים במינימום שימוש ידי על זאת גנובות. ובזהויות בהתחזות שימוש

 שתי ורק אך והכוללים הביומטרית הרשות במערכות ומעובדים מאוחסנים

 עבודה תהליכי מתקדמים מנגנונים לצד פנים, וצילום אצבע טביעות

 על והגנה אבטחה של ביותר גבוהה רמה מאפשרים אשר מתאימים

46הפרטיות"

 מטרות את ליישם היכולת בדיקת וכן והחלופות, הנחיצות מבחני "תוצאות

 חד מובילים בחוק, מוגדרים שהם כפי הרשות יעדי את גם וכן ויעדיו, החוק

 מניעת יאפשר אשר ביומטרי מאגר ביישום הצורך בדבר למסקנה משמעית

 הנדרשת. המהימנות רמת את החכם לתיעוד ויספק זהות וגניבת התחזות

 התושבים כלל על החוק החלת היא המבחן תקופת בתום המומלצת האפשרות

47בצו" הפנים שר שיקבע כפי שנים מספר של הדרגתי במהלך

84 עמי האוכלוסין, רשות המבחן, לתקופת מסכם דו"ח

96 עמ' הביומטרי, המאגר לניהול הרשות המבחן, לתקופת מסכם דו"ח

96 עמ' הביומטרי, המאגר לניהול הרשות המבחן, לתקופת מסכם דו"ח

97 עמ' הביומטרי, המאגר לניהול הרשות המבחן, לתקופת מסכם דו"ח
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 סעיף פי על הפנים ושר הממשלה ראש דיווח במסגרת אלה דוחו״ת הגשת בעת

 כי השרים ציינו הכנסת, יו״ר ואל הממשלה מזכיר אל הועבר ואשר לחוק, (4)41

 הפעלת לעת הפנים, שר ידי על ישקלו במסגרתו המובאות וההמלצות ״הדיווח

.48האמור״ לסעיף בהתאם צו מתן לצורך לחוק, (5)41 סעיף פי על סמכותו

 לאישור לחוק (5)41 סעיף פי על צו הוגש טרם זה, דו״ח לכתיבת נכון כאמור,

 אי או ושילובו הביומטרי למאגר ביחס מהותית החלטה התקבלה וטרם הכנסת

החכם. הלאומי התיעוד בפרויקט שילובו

 דו״ח אליו להעביר בכוונתה כי הפנים לשר המייעצת הוועדה הודיעה 16.3.15 ביום

 תתקבל בטרם המבחן, תקופת תום לקראת והמלצותיה מסקנותיה את הכולל

.11.5.15 ביום לשר נשלח זה בעניין נוסף מכתב זו. מהותית החלטה

 תקופת ממצאי ידה על שנבחנו לאחר המייעצת הוועדה המלצות יפורטו להלן

המבחן.

31 מיום הכנסת יו"ר אל השרים מכתב ראו 48 .3  למזכיר גם נשלח זה )נוסח זה לדו"ח ג כנספח מצורף ,15.

הממשלה(
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-בלמ״ס -

המבחן תקופת תום לקראת הוועדה והמלצות מסקנות .4

מבוא 4.1

 הארכת אפשרות עיקריים: נושאים לארבעה מתייחסות להלן יפורטו אשר ההמלצות

 המלצות הביומטרי; המאגר של תכולתו הביומטרי; המאגר נחיצות המבחן; תקופת

המבחן(. תקופת תום )לאחר דרכו בהמשך גם זה לפרויקט הנוגעות נוספות

 את הוועדה ליוותה בהם לשנתיים, קרוב בת תקופה בתום ניתנות אלה המלצות

 אליה, הועברו אשר רבים מסמכים בחנה הרשויות, נציגי את שמעה המבחן, תקופת

 מתחום יועצים בפניה הופיעו וכן הפרויקט, מנוהל בהם המרכזיים באתרים ביקרה

מהאקדמיה. מומחים של ושורה המידע ואבטחת הביומטריה

 בטרם אותם ולמדה הרשויות של המסכמים הדוחו״ת את גם בחנה המייעצת הוועדה

אלה. המלצות גובשו

המבחן תקופת להארכת ביחס הוועדה המלצת 4.2

 היא מהן אחת בצו. לקבוע השר רשאי אותן החלופות את מונה לחוק (5)41 סעיף

 בהתאם כלומר, שנתיים. על תעלה לא אשר נוספת לתקופה המבחן תקופת הארכת

שנים. 4 עד של זמן לפרק להתארך המבחן תקופת עשויה לחוק

נוספות בבדיקות צורך - המבחן תקופת הארכת

 בבדיקות צורך על להישען צריכה המבחן תקופת הארכת על המלצה כי סבורה הוועדה

 ישראל תושבי כלל על החוק של להחלתו הנוגעת החלטה קבלת לשם הנדרשות נוספות

ומאפייניו( הביומטרי המאגר לגבי הכרעה שמשמעותה )החלטה

 היישומים על הממונה יחידת הציגה סיומה, ולקראת המבחן תקופת במהלך

 הממונה מנהל אותו הפיקוח הליך נמצא בו הסטאטוס את הוועדה בפני הביומטריים

ביחס לרבות לפרויקט הנוגעות החקיקה הוראות יישום על שבחוק, סמכותו מכוח
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 ובהן מידע, באבטחת הקשורים נושאים לגבי גם עדכון ניתן זה בכלל .49הצו להוראות

רא״ם. ידי על מפוקח וביצוען האוכלוסין ברשות זה בתחום המתנהלות משימות

 ואשר הרשויות לביצוע שנותרו פערים קיימים כי כללי, באופן עולה, הממונה מעדכון

 ביחס המהותית ההחלטה קבלת את מונעים אינם אלה אולם טיפול, מצריכים

 וכי בהמשך אלה פערים לסגור ניתן כי עולה ותכולתו. הביומטרי המאגר לנחיצות

 את עדכן הממונה זאת, עם יחד הממונה. ידי על אלה פערים סגירת אחר המעקב ימשך

 טרם הפער את לסגור האוכלוסין רשות התבקשה נושאים למספר ביחס כי הוועדה

:המבחן תקופת סיום

N 3 ברמת האצבע טביעות הרכשת איכות א. F IQ - המשטרה עם בתיאום צורך

)ה((10 )סעיף האצבע טביעות הרכשת לאיכות המתייחס הצו תיקון ב.

50 ב(8 )סעיף יזומות״ ״בדיקות בנושא הצו תיקון ג.

 ונכון המבחן בתקופת לביצוע הנדרשות המשימות היקף את קבע הצו כי לומר יש

 בטרם זהירות במשנה לנהוג נכון כן, כמו המבחן. בתקופת המלא קיומן על לעמוד

 תקופה נדרשת לא כי ולוודא הביומטרי למאגר ביחס משמעותית החלטה מתקבלת

זאת. מאפשר שהחוק שעה אפשרי, פער כל השלמת לשם נוספת

 הורה עליהם המבחן לתקופת המרכזיים הבדיקה נושאי כי סבורה הוועדה זאת, עם

 למאגר ביחס החלטה קבלת לשם מספק בהיקף נתונים נאספו וכי נבדקו, הצו,

הביומטרי.

49

50
16.4.15 מיום 23 מסי המייעצת הוועדה דיון

9 מיום 20 מסי בדיון לוועדה הוצג הנושאים לשני המוצע הצו תיקון נוסח .3 .15
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המבחן תקופת הארכת משמעות

 הלאומי לתיעוד המעבר תקופת להארכת בהכרח תגרום המבחן תקופת של הארכתה

 של סיומה לאחר גם משמעותי זמן פרק לאורך להתפרס צפויה היא שאף החכם,

ובהן: שליליות, השלכות מספר יש זו תקופה של להתמשכותה המבחן. תקופת

 הנפקת המשך מתאפשר בה תקופה הארכת משמעותה המבחן תקופת הארכת •

 ביומטרי תיעוד החזקת או הנפקת בצד לזיוף והקל הישן הלאומי התיעוד

 ביומטרי בתיעוד להחזיק עבריינים לגורמים מאפשר זה ביניים מצב .51חכם

 עלול והוא פעילותם, לצורך מזויף ישן בתיעוד החזקתם להמשך במקביל חדש

 שימוש יעשו אשר וחיצוניים פנימיים לאיומים ישראל מדינת את לחשוף

לזיוף. הקלים הישנים, מהדגמים הזהות ובתעודות בדרכונים

 אינה החכם הלאומי לתיעוד המעבר תקופת והארכת המבחן תקופת המשך •

חכם. תיעוד בקבלת ההתחזויות עם מיטבית התמודדות מאפשרת

 מידע איסוף המשך משמעותה הקיים, במתווה המבחן תקופת של הארכה כל •

 עובדות יצירת תהיה התוצאה המבחן. בתקופת מהמשתתפים מלא ביומטרי

 מהותית החלטה שהתקבלה מבלי מלא, ביומטרי מאגר של קיומו על בשטח

 שלה המסכם בדו״ח המאגר רשות להערכת לפנות יש זה לעניין מסודר. באופן

 את המביעים מהתושבים הביומטריה הרכשת של הנוכחי בקצב לפיה

 שנתיים בעוד המבחן תקופת תוארך אם המבחן, בתקופת להשתתף הסכמתם

 מיליון 1.5 כ- של ביומטריות רשומות במאגר יהיו האפשרי(, המירבי )הזמן

.52תושבים

 החדש התיעוד בהנפקת חיוב שאין כך הקיים, במתווה המבחן תקופת הארכת •

 להמשיך או הישן, התיעוד הנפקת את לבקש יכולים והתושבים בלבד,

המעבר בתהליך עיכוב משמעותה לחדש, במקביל הישן התיעוד את ולהחזיק

 לחדש, במקביל הישן התיעוד הנפקת תמשך לא המבחן תקופת שלאחר החכם לתיעוד המעבר בתקופת

חדש. תיעוד לו שיונפק עד הישן בתיעוד ולהחזיק להמשיך יוכל שתושב ״תכן אולם

93 עמ' הביומטרי, המאגר לניהול הרשות מסכם דו"ח 52
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 מדינות מול נחיתות בעמדת ישראל את המציב באופן החכמים, לדרכונים

 חשש יש הלאומיים. הדרכונים לאמינות ביחס המערבי, העולם ובפרט העולם,

 גבול במעברי ישראל תושבי עבור ועיכובים קשיים ליצור עלול זה מצב שבעתיד

בינלאומיים.

 בהנפקה ולתמוך להמשיך האוכלוסין מרשות דורשת המבחן תקופת הארכת •

 תפעולית מבחינה הרשות על מאוד מקשה זה מצב תיעוד. סוגי שני של

 מצב אינו הפרויקט למבנה ביחס הוודאות חוסר המשך ועוד, זאת ולוגיסטית.

 הציבור עבור לא גם יום, של ובסופו אותו המנהלות הרשויות עבור בריא

 שיש היכן אדם כוח בתגבור קושי להיות עשוי למשל, כך, השירות. את המקבל

ואישור. תקצוב המצריכים אחרים, תהליכים בשיפור או בכך, צורך

תקופת של מהארכתה להימנע היא המייעצת הוועדה המלצת

המבחן.

 לגבי מהותית החלטה קבלת לצורך מספקים נתונים קיימים

המידע מאגר ובסוגיית ישראל תושבי על החוק החלת אופן

הלאומי הביומטרי

 המבחן תקופת של והארכה החלטה בקבלת נוספת דחייה כל

ולתושביה ישראל למדינת ומיותר מתמשך לנזק תגרום
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 המידע מאגר לנחיצות ביחס המייעצת הוועדה המלצת 4.3

הלאומי הביומטרי

 כלומר, כפולות״. "הרכשות עם התמודדות היא הביומטרי המאגר של הראשית מטרתו

 תעודות מספר להנפקת מובילה אשר המדינה רשויות בפני חוזרת התחזות

מתחזה. אותו עבור זהויות בריבוי "רשמיות"/"אותנטיות",

 בקיומה ספק הבעת כוללות הביומטרי המאגר של לקיומו המתנגדים טענות בתמצית,

 כחלק הביומטרי המאגר של בנחיצותו ספק הבעת מענה, המצריכה בעיה של

 או יותר מצומצם מידע המכיל מאגר העדפת לפתרון, אחרים כלים והעדפת מהפרויקט

 סיכונים קיומו. בעצם הטמונים לסיכונים והתייחסות בחוק, מהמוגדר שונה במבנה

 עקב ייגרמו אשר והנזקים ממנו, מקטעים או המאגר מדליפת לחשש נוגעים אלה

 "זליגת עקב או בו שישמרו בנתונים לרעה שימוש עקב שייגרמו נזקים או כזו, דליפה

וסדור. חוקי באופן יבוצעו אם אף במאגר, שימושים״

 מ"הרכשות חשש בעיה, של קיומה על מוצא הנחת כוללות זה בנושא הרשויות טענות

 בעיה, לאותה במענה מרכזי כלי הביומטרי המאגר היות מענה, המצריכה כפולות",

 הנותן כפתרון פנים ותמונת אצבע טביעות שתי הכולל מלא" "מאגר בפתרון תמיכה

 המאגר על המוחלים האבטחה מעגלי הדגשת החלופות, מבין המיטבי המענה את

 את הרשויות מציינות כן כמו חשיפתו. סיכויי את המצמצמים המאגר, לניהול והרשות

 לגביו להיות צפויה אשר הלאומי התיעוד של לחיזוקו הביומטרי המאגר של חשיבותו

בעתיד. רבה הסתמכות

זה. פרק בהמשך תובא השונות, לטענות התייחסות

 של המסכמים הדוחו"ת בפניה הונחו זו, לסוגיה הוועדה של התייחסותה גיבוש לצורך

 של אקדמי מחקר וכן המאגר, לניהול הרשות ערכה אשר נוספות וחוברות הרשויות,

 את הציגו הרשויות נציגי כן, כמו .53הרשות הציגה אותו בהרצלייה הבינתחומי המרכז

הזדמנויות. במספר בפניה הופיעו כאשר זה, בנושא הוועדה בפני עמדתם

53
 טרור נגד למדיניות המכון ומחקר המאגר לניהול הרשות של הביומטרי" המאגר "נחיצות בנושא III-I חוברות

ופשיעה". טרור למניעת ככלי ביומטרי ומאגר חכם "תיעוד בהרצליה- הבינתחומית במכללה
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 הביומטרי המאגר נחיצות בנושא מטה עבודת על גם היתר, בין מסתמכות, הרשויות

 ביטחוניים. בהיבטים התמקדה אשר המבחן, תקופת במהלך הלוט״ר מטה ריכז אותה

 מטה ידי על המייעצת לוועדה הוצגה מסווגים, תכניה אשר המטה, עבודת סיכום

.54הלוט״ר

 לקיומו התנגדותם את בעבר הביעו אשר מומחים מספר הוועדה הזמינה לכך, בנוסף

 החוק. במסגרת לו שנבחרה מהתצורה הסתייגות למצער, או הביומטרי, המאגר של

 ביהם, אלי פרופ׳ את ,55מידע לאבטחת מומחה שקמוני, דורון מר את שמעה הוועדה

 המחשב למדעי מהפקולטה דונקלמן, אור ופרופ׳ בטכניון המחשב למדעי מהפקולטה

 באוניברסיטה המחשב למדעי מהפקולטה דולב דני פרופ׳ ואת 56חיפה באוניברסיטת

 את הציג אשר ויצמן ממכון שמיר עדי פרופ׳ הוועדה בפני הופיע כן כמו .57העברית

 לנסות ומטרתה המבחן, בתקופת נוספת כחלופה שנבדקה ההקבצים״, ״שיטת

.58 הביומטרי שבמאגר הסיכונים עם ולהתמודד

 הוועדה דיוני במסגרת זה בנושא בפניהם שהובא המידע את שקלו הוועדה חברי

 לרשות עמד אשר המידע מכלול במסגרת השונים. הטיעונים ואת שונים ובמסמכים

 עם הוועדה מחברי חלק של היכרותם את גם לציין יש עמדתה, גיבוש לצורך הוועדה

 גופים בראש שעומדים כמי תפקידם מכוח הביומטרי, למאגר ביחס הקיים הקונפליקט

.59זה בפרויקט עוסקים או עסקו אשר ממשלתיים

16.4.15 מיום 23 מסי המייעצת הוועדה דיון 54

11 מיום 17 מסי הוועדה דיון 55 .1  בדיוני השתתף , הישראלי האינטרנט איגוד חבר הוא שקמוני מר .2015.

הביומטרי. למאגר להתנגד להם וקרא הכנסת לחברי האיגוד בשם פנה וכן החקיקה אישור לקראת הכנסת

2 מיום 22 מס' הוועדה דיון 56 2 .3 .1  המחשב למדעי הפקולטה כראש בעבר כיהן אשר ביהם, אלי פרופ' .5

 מטרתם אשר הביומטריה בתחום אקדמיים במחקרים עוסק דונקלמן אור פרופ' להצפנה. מומחה הוא בטכניון,

הביומטרית. בטכנולוגיה בשימוש הפרטיות קידום

 על-שם המחשב ולמדעי להנדסה בביהייס סגל חבר הוא דולב דני פרופ' .16.4.15 מיום 23 מס' הוועדה דיון 57

העברית. באוניברסיטה ומידע תקשורת למחשוב, הרשות ראש ומשמש העברית באוניברסיטה בנין

1.2 מיום18 מסי הוועדה דיון 58 עולמי. שם בעל להצפנה מומחה הוא ויצמן ממכון שמיר עדי פרופ' .15.

 מלווה ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות ,2007/8 בשנים החוק התבסס עליו התו"ל את גיבש הלוטייר מטה 59

 המאגר לניהול ברשות הפרטיות על הממונה כי בחוק נקבע וכן והצו החוק של החקיקה משלבי הפרויקט את

 הדוחויית את מלווה הממשלתי הסטטיסטיקן שנה, מדי פעולותיו על המידע מאגרי לרשם ידווח הביומטרי

 על פיקוח תכנית המנהל הביומטריים היישומים על והממונה הצו פי על הרשויות מגישים אותם התקופתיים

זה. חוק פי על סמכותו מכוח החקיקה הוראות ״שום
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 הביומטרי, המאגר נחיצות לשאלת הנוגעות לעמדות ביחס פירוט יינתן להלן

הוועדה. ועמדת מהם הנובעים הממצאים

מענה הדורשת בעיה של קיומה הביומטרי- המאגר נחיצות 4.3.1

 נתונים קיימים לא פי היא, הביומטרי המאגר של נחיצותו כנגד הראשונה הטענה

.הכפולות״ ״ההרכשות תופעת של קיומה על המצביעים

 למנוע, הביומטרי המאגר אמור אותן הכפולות״ ל״הרכשות ביחס הנתונים עיקר

 בראשות מטה עבודת גם הוזכרה זו במסגרת המאגר. לניהול הרשות במסמכי מופיעים

 ביחס הביטחון גופי עמדת את ריכזה אשר הממשלה, ראש במשרד ללוט״ר המטה

אחרים. רלוונטיים גופים מול נוספות בדיקות ידה על נערכו וכן הנחיצות, לשאלת

הרשויות ממסמכי הנובעים הממצאים

 לגבי ברורים כמותיים נתונים הציגו לא המאגר) לניהול הרשות )בפרט הרשויות

.בישראל הזו בעת הכפולה ההרכשה תופעת של הנוכחי ההיקף

 סקירה ניתנה ,61הרשות של המסכם ובדו״ח 60המאגר לניהול הרשות של I בחוברת

 בהתחזות שימוש נעשה במסגרתן ובעולם, בארץ שונים, הונאות סוגי על מקיפה

 תיעוד זיוף התחזות, נעשתה בהם שונים מקרים הוצגו הדגמה, לצורך בדוי. ותיעוד

 ממקרים הנגרמים לנזקים התייחסות או הערכה בצד בישראל, התרחשו אשר והונאה

 בלשכות הכפולה״ "ההרכשה לתופעת שויכו לא אלה מקרים של הגדול חלקם אלה.

.עצמו התיעוד לזיוף אלא האוכלוסין, רשות

 לדיווח בנוגע נתונים ניתוח מכיל המאגר, לניהול הרשות ידי על הובא אשר אחר מידע

ישן )תיעוד האוכלוסין רשות בלשכות תיעוד חידוש לצורך תיעוד גניבת או אובדן על

 הרשות הנפיקה אותן הביומטרי המאגר בנחיצות העוסקות החוברות שלוש של סדרה מתוך החוברות אחת 60

לעיל בה"ש כמתואר המאגר לניהול

3 סעיף המאגר, לניהול הרשות דו"ח 61
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The State of ISRAELישראל מדינת

החפם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 האוכלוסין רשות מנתוני כי מצוין המאגר לניהול הרשות בדו״ח .62ביומטרי( שאינו

 אבדן/גניבה, דיווחי בגין זהות תעודות 160,000כ- שנה מדי מונפקות בממוצע כי עולה

 מקרים קיימים הרשות. ידי על בשנה המונפקות התעודות מכלל לרבע מעל המהווים

 וכי פעמים 30 מעל ואף 20 מעל ,15 מעל תיעוד של אבדן/גניבה על דיווחו אזרחים בהם

 שנים. באותן פעמים 3 מעל אבדן/גניבה על דווחו אזרחים 40,000 מעל של כמות

 על שהצביע נתונים ניתוח הציגה אשר המשטרה, לעבודת והפנתה הוסיפה הרשות

 בפעילות המדווחים למעורבות כאלה דיווחים של גבוה מספר בין חיובי מתאם

 ללשכות מגיעים הונאה שעברייני המשטרה מניתוח עולה היתר, בין אחרת. עבריינית

 יותר פעמים 15 פי תיעוד, גניבה/אבדן עקב תיעוד של מחודשת להנפקה האוכלוסין

.63האוכלוסייה מכלל

 סטטיסטית ״הערכה ב מדובר כי זה מניתוח להסיק מבקשת המאגר לניהול הרשות

 בפועל כאשר קרחון', ב׳קצה שמדובר ויתכן התופעה, של (במקור הדגשה) מאד זהירה

בהרבה״. גבוהים הכפולות ההרכשות של המספרים

 פפולות״ ״הרפשות למניעת הביומטרי במאגר בצורך המרכזית ההנמקה ואולם,

בעתיד הצפויים לשינויים בהתייחס הערפה על נשענת זו, תופעה של ולהתרחשותה

 של ניתוח מופיע המאגר, לניהול הרשות של I בחוברת במרמה. תיעוד השגת בתהליכי

 ביחס והסבר החדש התיעוד הנפקת שלאחר ובעידן הנוכחי בעידן ההתחזות אפשרויות

:64למנוע הביומטרי המאגר אמור אותן כפולות״, ל״הרכשות

 עובד עם פעולה בשיתוף או התחזות וביצוע האוכלוסין רשות ללשכת ״הגעה

כיוון כיום, בדויה. בזהות אמתי תיעוד של במרמה קבלה לצורך הלשכה,

 נחיצות בנושא הלוט"ר מטה שריכז המטה מעבודת חלק היווה וכן 8.3 בסעיף ,I בחוברת הופיע זה ניתוח 62

הביומטר׳ המאגר

 התיעוד, אובדן או גניבה עקב תיעוד לחידוש הבקשה נתוני של נוספים ניתוחים הוצגו הדו"ח של זה בחלק 63

עבריינית. לפעילות והקורולציה

2 סעיפים 64 .3, 2 .2 I לחוברת 5.
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החפם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 זה בהרבה, קלות דרכים לפניו ועומדות לפושע סיכון בה שיש שיטה שזוהי

בדוי.״ תיעוד להשגת העיקרי הנתיב איננו

 הישנות הזהות תעודות עוד כל כי היא הברורה העבודה הנחת "לפיכך,
 להגיע פושע למתחזה/ תמריץ למעשה איו בתוקף, הישנים והדרכונים

 זאת ,לאחר התחזות תוך ביומטרי תיעוד ולבקש האוכלוסין רשות ללשכת
״.בהרבה פשוטות בדרכים ישן תיעוד לייצר או להשיג שניתן העובדה בשל

 תוציא אשר מספיק, גבוהה ברמה מאובטח יהיה החדש הביומטרי התיעוד ״...

 היא המשמעות ועבריינים. זייפנים של ידם להישג מחוץ למעשה אותו

 רלבנטיות תהיינה לא לעיל, שהוסברו כפי כיום, הנפוצות הזיוף שצורות

 מתקבלת בצורה לזייף ניתן יהיה לא החדש. הביומטרי התיעוד בעידן יותר

 ניתן לא מתקדמות. במעבדות לא ואף בבית חדש ביומטרי תיעוד הדעת על

 לאחר. התחזות או זהות זיוף לצרכי פנים תמונת ולהחליף תיעוד לגנוב יהיה

 אשר הטרור ופעילי העבריינים בפני תעמוד אשר היחידה המעשית הדרך

 מול התחזות באמצעות במרמה, תיעוד השגת הינה בדוי תיעוד להשיג יבקשו
״.האוכלוסין רשות לשכת עובד

 המאגר אמור עמה הכפולות״ ה״הרפשות תופעת הרשויות, להערפת כלומר,

 משולב חפם לתיעוד המעבר עם שתיווצר עתידית בעיה בעיקרה היא להתמודד,

 בפני בהתחזות צורך ואין בקלות, עצמו התיעוד את לזייף ניתן כיום בעוד ביומטריה.

 באופן עוצב )אשר החכם הלאומי לתיעוד המעבר עם כי מעריכות הרשויות פקיד,

 תהיה כראוי התיעוד את לזייף האפשרות ביותר(, הגבוהה ברמה ומתוחכם, מאובטח

 בקשת באמצעות יהיה בדוי תיעוד להשגת העיקרי המעשי הפתרון כן ועל קלושה,

הפקיד. בפני והתחזות בלשכות התיעוד״ ״חידוש
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 הובאו היתר, בין מהעולם. נתונים הובאו עתידית, בעיה בדבר זאת טענה לחיזוק

F ארגון ממסמכי נתונים R O N T E X מגמה על המצביעים 65האירופאי האיחוד של 

 של בדרך במרמה, שהושגו "אמיתיים" דרכונים בהשגת זמן לאורך גידול של מסתמנת

נוספים נתונים הובאו כן כמו עצמו. התיעוד גניבת בזיוף/ ירידה לעומת כפולה, הרכשה
LL

.66דומה מגמה על המצביעים עצמו האירופי ומהאיחוד מבריטניה

 המבחן, תקופת במהלך לוט״ר מטה שריכז עבודה על הרשויות הסתמכו לכך, בנוסף

 נחיצות קיימת כי היא הלוט״ר מטה מסקנת הביומטרי. המאגר נחיצות לשאלת ביחס

 מההווה, או מהעבר כמותיים נתונים יסוד על לא התקבלה זו מסקנה ביומטרי. למאגר

 הרכשה בתהליך במרמה תיעוד השגת לצמצם יוכל ביומטרי שמאגר תפישה מתוך אלא

 למניעת לפעול יש הביטחון גופי שלעמדת עתידי בסיכון מדובר וכי והתחזות, כפולה

 פנה לוט״ר )מטה הביטחון להיבטי ביחס ניתנה הלוט״ר מטה של זו עמדה מימושו.

 הרשות - לבן״ ״צווארון בעבירות העוסקים ,ביטחוניים שאינם גופים שלושה לעוד

 הקמת לגבי נייטראלית עמדה הציגו אשר ישראל, ובנק המיסים רשות הון, להלבנת

ביומטרי(. מאגר

 בדו״ח הובאו טרור, ובפרט ביטחון, להיבטי ביחס עתידי סיכון אותו הדגמת לצורך

 נעשה בהן דוגמאות שלה( נוספים )ובמסמכים המאגר לניהול הרשות של המסכם

 בנתניה פארק במלון הפיגוע ובניהן טרור, פעולות לביצוע מזויף ישראלי בתיעוד שימוש

 צוין וכן מזויפות ישראליות זהות בתעודות שימוש נעשה ביצועו לשם אשר 2002 בשנת

 להימלט תכנן ,2014 ביוני הנערים שלושת ורציחת בחטיפת מהמעורבים אחד כי

 לאירועי דוגמאות הרשות תיארה ,אלה מקרים בצד כאשר .67מזויף תיעוד באמצעות

 הונאת באמצעות שהושג חכם ביומטרי בתיעוד שימוש תוך התרחשו אשר בחו"ל טרור

67 66*  התחתית ברכבת הפיגועים סדרת היא הבולטת הדוגמא כפולות״. ו״הרכשות הרשויות

6 FRONTEX ביקורת את ולפתח לתאם לנהל, תפקידו אשר האירופאי האיחוד ידי על שהוקם ארגון הוא 

הגבול. למעברי תקינה ביצירת הארגון עוסק זה בכלל האיחוד. למדינות ולסייע האירופאי, האיחוד של הגבולות

המאגר לניהול הרשות לדו"ח 3.4 סעיף ראו 66

 אלה למטרות אחר מזוייף תיעוד או טרור למטרות מזוייף ישראלי בתיעוד לשימוש ביחס נוספות, דוגמאות 67

הביומטרי המאגר לניהול הרשות עברו הופק אשר בהרצליה הבינתחומי המרכז במחקר מופיע
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 ״אמיתי״ בתיעוד שהחזיקו טרוריסטיים ידי על בוצעה אשר 2005 בשנת בלונדון

. במרמה שהושג

 נסמכת הנמקתן שעיקר להבין ניתן הרשויות, ידי על המובאים הנתונים כל מקריאת

 אותו העתידי הסיכון היקף מהו ברור לא החכם. לתיעוד המעבר עם עתידי סיכון על

 ההונאה אירועי מרבית אכן והאם הביומטרי, המאגר באמצעות למנוע מבקשים

 כפולות, הרכשות ביצוע לניסיונות עבריינים יובילו המסכם, בדו"ח המתוארים והזיוף

המסכמים. בדו"חות שמונח כפי

 אשר דלעיל, הרשות בדו"חות המתוארים והתחזות הונאה אירועי קיימים כי ייאמר,

 להמשיך ועלולים מאגר, של לקיומו או החכם לתיעוד רלוונטיים יהיו דווקא לאו

 להיות עשויים )למשל, שונות מסיבות אלה, אמצעים נקיטת לאחר גם ולהתרחש

 בדיקה על מסתמך אשר גורם הונאות לצורך נמוכה ברמה חכם תיעוד "לזייף" נסיונות

 מנותבים להיות עשויים אחרים אירועים כאשר התעודה(, של בלבד פשוטה חזותית

הכפולה. ההרכשה לערוץ

 ״ההרכשות לתופעת ביחס הרשויות ידי על הובא אשר המידע לאור לסיכום,

 המייעצת הוועדה סבורה להתמודד, הביומטרי המאגר אמור עמה הבעיה הכפולות״,

בישראל. כיום כזו, תופעה של לקיומה באשר מספקת תשתית הונחה לא כי

 מהמקרים כפולות״ ״הרכשות של תופעה קיימת כי ברור באופן להסיק ניתן לא

 אף כן, כמו הרשויות. במסמכי הונאה תרחישי הדגמת לצורך שהובאו הספורים

 על דיווח בין חיובי מתאם קיום בדבר והמשטרה האוכלוסין רשות נתוני שניתוח

 היא מסוימת, אינדיקציה מהווה פלילית מעורבות ובין תיעוד, גניבת או אובדן

 הנחת גם מכך, יתרה היקף. רחבת תופעה לגבי ממנה לגזור ניתן ולא בלבד, נסיבתית

 לעבריינים מספק תמריץ כיום אין כי היא, המסכמים בדוחו״ת הרשויות של המוצא

 האוכלוסין, בלשכת הפקיד הונאת באמצעות ״אמיתי״ בדוי תיעוד לקבלת לפנות

הישראלי התיעוד את בקלות לזייף ניתן שכן כך, לשם המדינה רשויות עם במגע ולבוא

 הוכרזה 2014 ובשנת דרכונים הנפקת לשם פנים תמונות מאגר להקמת מכרז בריטניה פרסמה 2013 בשנת

הזוכה. החברה
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 "הרכשות של רחבה תופעה של קיומה יותר. פשוטה בדרך המטרה את להשיג ובכך

זו. מוצא הנחת עם מתיישבת אינה כיום, בישראל כפולות"

 להתפתח צפויה זו תופעה לפיה בטענה ממש יש פי סבורה המייעצת הוועדה ואולם,

ביותר. סבירה בהערפה מדובר ופי החפם, הלאומי לתיעוד המעבר עם

 עצמו, התיעוד זיוף במקום חכם, לתיעוד המעבר לאחר הכפולה ההרכשה לערוץ הפניה

 מסמכי אל שוב לפנות יש זה בנושא בינלאומיות. מגמות גם ותואם הגיוני הוא

F R O N T E X מגמת על מצביעים אשר נוספים, השוואתיים ונתונים לעיל, המתוארים 

 נתונים .69עצמו התיעוד בזיוף ירידה ועל במרמה "אמיתי" תיעוד בהשגת ברורה עליה

 שמדינות העובדה נוכח במיוחד רלוונטיים הם לאירופה, מתייחסים אשר אלה,

 ביומטריה משולב חכם תיעוד להנפקת האחרונות בשנים עברו ככולן, רובן אירופה,

גבוהה. ברמה העתידי, הסיכון בדבר ההערכה לביסוס מסייעים והם

 הסיכון הערכת לגבי הביטחוניים הגופים עמדות את שריכז הלוט"ר מטה עמדת

 שעלולים הנזקים טרור, פעילות לצורך כפולה הרכשה ערוץ של בקיומו העתידי

 זה, סיכון של לצמצומו ככלי ביומטרי מאגר של קיומו נחיצות ולגבי מכך להיגרם

משמעותי. שיקול היא אף מהווה

 תופעת לפיה בטענה ממש יש כי סבורה המייעצת הוועדה

 המעבר עם בעתיד, להתפתח צפויה הכפולות" "ההרכשות

מבוססת. בהערכה מדובר וכי החכם הלאומי לתיעוד

 הצפויה התרחשותה בדבר מספקת תשתית הונחה לפיכך,

 ידי על הנחזה ההיקף במלוא לא אם גם בעיה, של

מענה לה לתת אמור הביומטרי המאגר אשר הרשויות,

; http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk Analvsis/Annual Risk Analysis 2015.pdf למשל ראו
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk Analysis/Annual Risk Analysis 2014.pdf
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 האם השאלה- בבדיקת הצורך את לייתר כדי המייעצת הוועדה של זו בקביעה אין

 וזאת צפויה, בעיה אותה עם להתמודדות המתאים הכלי הוא הביומטרי המאגר

הבא. בפרק כך על נדון אחרים. אפשריים לכלים יחסית

הלאומי- הביומטרי המידע מאגר נחיצות_________4.3.2

 המידע מאגר באמצעות שיינתן נכון הכפולות״ ״ההרכשות לבעיית מענה האם
הביומטרי?

הביומטרי המידע מאגר פתרון כנגד שיקולים 4.3.2.1

 אשר 70שונים מומחים הוזמנו אליהם המייעצת, הוועדה שערכה הדיונים במסגרת

 לדון, הוועדה חברי ביקשו הביומטרי, מהמאגר הסתייגותם או התנגדותם את הביעו

 לשמש יכולת שלהם אחרת, שיטה או אחר כלי קיים האם הבאה: בשאלה היתר, בין

 מחד הכפולות ההרכשות עם להתמודד באפשרותם ושיש לאומי גודל בסדר בפרויקט

? מאידך ביומטרי, מאגר של בקיומו הכרוכים מסיכונים ולהימנע

 של שורה "המוזמנים"( )להלן: הוועדה בפני שהופיעו מומחים העלו לכך, במענה

 כפולות, הרכשות עם בהתמודדות הביומטרי המאגר של יעילותו למידת ביחס טיעונים

:71אלה טיעונים עיקרי להלן המאגר. של קיומו מעצם הטמונות הסכנות על וכן

 התחזות, של למצב שלם פתרון מהווה אינו הביומטרי המאגר כי נטען ראשית, א.

 פנה טרם אשר אחר לאדם להתחזות יוכל הוא אדם של ראשונה בהרכשה שכן,

 את למנוע יוכל לא המאגר הורכשו. טרם הביומטריים ונתוניו חכם תיעוד להנפקת

 לאדם התחזות ניסיון נעשה כאשר הראשונה ההרכשה בשלב כן ועל הזו ההתחזות

 כי נטען עוד .חזק תשאול הליך הוא היחיד הפתרון תיעוד, להנפקת פנה שטרם

 במאגר יימצאו לא אשר חדשים לעולים ביחס הבעיה את יפתור לא גם המאגר

 בבירור צורך יהיה וממילא המדינה, בידי רבים נתונים קיימים לא לגביהם ואשר

שלהם. הראשונה בהרכשה משמעותי, תשאול באמצעות זהותם

70

71
4 בסעיף לעיל הוועדה בפני הופיעו אשר המוזמנים פירוט ראו .3.

חלקם ידי על הוצגו מסוימים וטיעונים המומחים כל ידי על הועלו מסוימים טיעונים
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 להתמודדות ככלי משמעותי תשאול הליך להעדיף יש כי טענו, המוזמנים מן חלק ב.

 ידי על להתבצע יוכל זה תשאול ביומטרי. מאגר פני על הכפולות, ההרכשות עם

 של מסודר בזימון עדים, ותמונות, מסמכים בדיקת בסיוע מיומנים חוקרים

 הנוח בעיתוי להופיע המתחזה של האפשרות את שיקטין מה משפחות, או בודדים

 או משטרה בחוקרי יותר מעמיק באופן התחקור ביצוע לצורך להיעזר הוצע כן לו.

;יותר מקצועיים חוקרים

 לפיו זהות, תעודות להנפקת ביחס הבלגי מהמודל ללמוד הוצע נוסף, מסייע ככלי ג.

 6 מדי מחודשת והיא מינקות ביומטרית) )שאינה זהות תעודת מונפקת יילוד לכל

 אדם על להקשות יש בכך אדם. לגבי תיעוד של רצף שיש כך לבגרות, עד שנים

 שימוש נעשה הבלגי במודל כי הוזכר עוד לו. לא תיעוד עבורו להנפיק כבוגר שמגיע

;תעודה איבוד בעת משטרה בחקירות

 ההרכשה בשלב לאדם יוצמדו אשר ייחודיות" ב״שאלות שימוש לעשות הוצע ד.

התיעוד; חידוש בשלב וישאלו הראשונה

 החקירה, או התשאול את יצלחו אשר מתחזים יהיו אם אף כי המוזמנים ציינו עוד ה.

 אלו שמקרים הרי אחרת, בזהות "אמיתי" בדוי תיעוד להנפקת להביא ויצליחו

 התחזויות ולכן בתיעוד, משמעותי שימוש שייעשה להניח יש שכן, במהרה, יתגלו

 אנשים של אחרת בזהות בתיעוד להשתמש ינסו מתחזים כאשר מאליהן, יצופו

 התעודה, את מרחוק המבטל ממשק לבנות ניתן אלה במקרים לטיפול תמימים.

 בתחום המקובלת לשיטה בדומה עליה, שמצוי הדיגיטלי הרובד על בהתבסס

האשראי. כרטיסי

 והיא הביומטרי, במאגר נוספת חולשה על להצביע ביקשו מהמוזמנים חלק ו.

 לזייף ניתן כאשר השוואה, לצורך שהורכשו הנתונים על להישען האפשרות

 פציעה גם כי הוזכר זה בהקשר .אצבעות בטביעות מדובר כאשר בפרט ביומטריה,

 מידע להרכיש היכולת את שתשבש אצבע, טביעות של קבועה או זמנית מכוונת,

כפולה. הרכשה למנוע או ביומטרי
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 מאגר של בקיומו הטמונות הסכנות את המוזמנים הדגישו אלה, טיעונים בצד ז.

 ביטחון לרבות ולביטחון, לפרטיות סיכונים מייצר ביומטרי מאגר ביומטרי:

 קיימים עוינים; גורמים לידי ממנו מקטעים ידלפו או וידלוף היה המדינה,

 של ודליפה אצבע טביעת על הנשענים כיום רבים אחרים ביומטריים יישומים

 המאגר של קיומו ובמשתמשיהם; אלה ביישומים לפגוע עלולה הביומטרי המאגר

 יבוצעו אם אף נוספים, גורמים ידי על בעתיד שימושים" ל״זליגת חשש מעלה

כפולות. הרכשות למניעת קשורים שאינם צרכים על בהתבסס חוקי, באופן

 שאינו ממשל בישראל יקום בו ממצב לחשוש יש כי המוזמנים מן חלק ציינו עוד ח.

זה. בכלי לרעה שימוש לעשות עשוי ואשר דמוקרטי

 או דליפתו מפני והחשש המאגר של מקיומו הנובעים הסיכונים כי סברו המוזמנים ט.

 שהטילו הספקות נוכח משמעותי. נזק פוטנציאל מייצרים בו, לרעה שימוש

 בגינה הבעיה עם להתמודדות מטרתו למימוש המאגר של ביעילותו אלה מומחים

 תשאול באמצעות הכפולות ההרכשות בעיית עם להתמודדות והאפשרות הוקם,

 זה מסוג תשאול על התבססות הוא הנכון האיזון כי המומחים סברו חזק, עומק

 ביומטרי. במאגר שימוש תחת כפולות, הרכשות ומניעת אמין תיעוד הנפקת לצורך

 מאגר ללא חכם תיעוד המנפיקות רבות מדינות קיימות כי נטען לכך כראיה

ובלגיה. גרמניה כדוגמת ביומטרי,

 כפתרון הביומטרי במאגר זאת בכל ובוחרים שבמידה סבר המוזמנים מן חלק י.

 זהו שכן פנים, תמונות במאגר שימוש יהיה במיעוטו הרע אזי בפרויקט, שישולב

 מן ברחו "הסוסים וממילא גלויים ממקורות היום להשיג ניתן שממילא מידע

האורווה".

 אשר פיתוח בשלבי היום המצויות שונות טכנולוגיות על הצביעו אף המוזמנים יא.

 של פתרון ונבחר היה והביטחון, המידע הפרטיות, על ההגנה את לקדם מטרתן

הוי במערכות העוסק מחקר הוזכר זה בכלל ביומטרי. מאגר על והמבוסס פנים זי

60



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 כל זאת, עם .cancelable biometrics)"72)" לביטול״ הניתנת "ביומטריה

 ביומטרי בפרויקט ליישום כיום בשלות אינן הוועדה בפני שצוינו הטכנולוגיות

לאומי. מידה בקנה

 מאגר של פתרון ויבחר היה כרלוונטיים הוזכרו אשר נוספים כלים או חלופות יב.

 על להקשות במטרה אחרות, ברשומות הישראלי המאגר מהילת הם ביומטרי,

הוי  המאגר של וניהולו ביטחון, מטעמי המאגר ידלוף באם כישראלי אדם זי

.74 73שלו הביומטרית לרשומה אדם קישור על להקשות במטרה ההקבצים" ב״שיטת

המבחן בתקופת החלופה בדיקת ממצאי - התשאול חלופת פתרון 4.3.2.2

 של נחיצותו בדיקת לצורך המבחן בתקופת יבחנו כי קובע הצו אשר החלופות מבין

 שהוא, סוג מכל ביומטרי מאגר כוללת אינה אשר היחידה החלופה הביומטרי, המאגר

 המומחים ידי על הועלתה אשר היחידה החלופה גם זוהי .74התשאול חלופת היא

 בעיית עם להתמודדות יחיד אפשרי מרכזי ככלי המייעצת, הוועדה בפני שהופיעו

נוספים). מסייעים נלווים כלים עם (יחד הכפולה״ "ההרכשה

 הננקט התשאול להליך שנקבע במתווה תעשה התשאול חלופת בדיקת כי קובע הצו

 זיהוי, אמצעי הכללת בתקנות לקבוע בהתאם המבחן בתקופת האוכלוסין בלשכות

 לפי לנקוט שניתן זהות ואימות לווידוא האמצעים "כלל את תכלול הבדיקה כאשר

 ישנה". אם מופחתת, תמונה של אמצעי לרבות זיהוי, אמצעי הכללת לתקנות 1 תקנה

 האפשריים הכלים כל ימוצו החלופה בחינת שבמסגרת לכך מכוון הצו כלומר,

לתקנות. בהתאם האוכלוסין רשות של לרשותה העומדים

 הקיים התשאול למתווה הנבדקת התשאול חלופת בהכפפת כי ייאמר כעת כבר

 שימוש לעשות ניתן בו והמידע האפשרי התשאול עומק בדבר מגבלה קיימת בתקנות,

לרבות רגיש", ב"מידע שימוש לעשות ניתן לא כי קובעות התקנות שאלון. בניית לצורך

 במשרד מפא"ת של משותף במימון אוסאצ'׳ מרגריטה וד"ר דונקלמן אור פרופ' ידי על היום מבוצע זה מחקר 7

הביומטריים. היישומים על והממונה הביטחון

בהמשך. ראו ההקבצים" "שיטת ובפרט אלה, נושאים לגבי 73

לצו (1א)א()8 סעיף 74
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 זו מגבלה אדם. של ואמונותיו דעותיו הכלכלי, מצבו הבריאותי, מצבו בדבר מידע

 האוכלוסין רשות פקידי מחשיפת ולהימנע אדם של פרטיותו על להגן ברצון נעוצה

 בכך היה להלן, שיתואר כפי תשאול. לצורך זה במידע ושימוש אודותיו רגיש למידע

 שימוש עשתה בו השאלון את ולהעמיק להרחיב האוכלוסין רשות על להקשות כדי

החלופה. מבחינת שהוסקו הממצאים על ולהשפיע

 בדו״ח בפירוט מופיעים זו בחינה של והממצאים התשאול חלופת נבחנה שבו האופן

 שם, שמתואר כפי זה. תהליך מתבצע בלשכותיה אשר האוכלוסין, רשות של המסכם

 במהלך ראשית, זו. חלופה בחינת לשם עיקריים מישורים בשני האוכלוסין רשות פעלה

 למספר פניה באמצעות הן והעמקתו, התשאול להרחבת הרשות פעלה המבחן תקופת

 בדבר למגבלה בכפוף האפשריות, השאלות מאגר את להרחיב כדי ממשלה משרדי

 שאלות לשילוב מביא אשר דינמי שאלון ביצירת הן רגיש", ב״מידע השימוש

 פעלה הרשות שנית, השאלות. ניסוח בטיוב וכן התושב, של אישי לפרופיל המותאמות

החלופה. לבחינת מתאים ניסוי לבניית

 נתקל האוכלוסין, רשות ידי על התשאול, חלופת בדיקת לצורך הניסוי בניית אופן

 באמצעות לבסוף נעשתה החלופה ובדיקת זה לדו״ח 2 בפרק לעיל המתוארים בקשיים

הלמ״ס. שהציעה ההסתברותי המודל

 ל״עבריין 52.3% בין נע התשאול תהליך את לעבור הסיכוי הנתונים, מניתוח כעולה

 הסיכוי מאידך, פשיעה/מחבל/מרגל. לארגון 92% ועד חוקי בלתי לשוהה 85% קטן״,

 מהמדדים רחוקים אלה ממצאים .80% ל- קרוב התשאול את לעבור תמים אדם של

 הכפולות( ההרכשות מניסיונות 5% של )מניעה כפולה הרכשה למניעת בצו שנקבעו

.75שם הקבוע השגיאות ומקצב

 )לצורך לו הקרובים מדדים או בצו, שנקבעו במדדים יעמוד אשר חזק״ ״תשאול בחינת

 מבקשים של מאד גבוה שיעור של לתוצאה הביאה (,76אפשרויות מספר נשקלו כך

לשם זהותם אימות לצורך מעמיקה לחקירה ויופנו המערכת ידי על ידחו אשר תמימים

לצו 10 סעיף 75

 "קשות". שיוגדרו שאלות על ומענה שאלות 9 מתוך 9 של נכון מענה שאלות, 14 מתוך 13 על נכון מענה 76

הראשונה. האפשרות את לבסוף ניקדה הרשות
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 גבוהה כה הסתברות כי שלה המסכם בדו״ח ציינה האוכלוסין רשות .77התיעוד הנפקת

ישימה. לבלתי ה״מוגברת״ התשאול חלופת יישום את הופכת לכישלון

 חלופת במימוש הכרוכות אינהרנטיות בעיות על האוכלוסין רשות הצביעה לכך, בנוסף

 על לשמור מאמציה אף על כי הרשות, העריכה למשל, כך, מיטבי. באופן התשאול

 לאורך זאת לעשות אפשרות תהיה לא שבידיה, השאלות מאגר או השאלון חשאיות

 במהלך שישאלו השאלות את לפרסם מהמרואיינים למנוע יהיה ניתן לא שכן זמן,

 את לשמור יהיה ניתן לא המערכת, יישום לשם הנדרשים הממשקים נוכח התשאול.

מסווג. באופן המידע

 הוא יחידי כמנגנון התשאול חלופת במסגרת התהליך וטיוב השאלות מאגר רענון מחד,

 בשל השאלות, מאגר בהרחבת בקושי נתקלה האוכלוסין רשות ומאידך הכרחי,

 הממשקים בניית ומורכבות רגיש", ב״מידע השימוש לגבי בתקנות הקבועה המגבלה

 נוכח היתר )בין אחרים ציבוריים גופים שברשות המידע למאגרי לגישה הנדרשים

הנ״ל(. המגבלה

 רענון לשם רבים מידע למאגרי בגישה הצורך את תורפה כנקודת ציינה הרשות

 מעצם התושבים בפרטיות לפגוע גם עלול הצורך מימוש שכן השאלות, מאגר והרחבת

 היא כי הרשות ציינה לבסוף, והצלבתם. עליהם מידע פרטי בריבוי השימוש הגדלת

 עד לאזרח, בשירות לרבות ״מוגברת״, תשאול חלופת במימוש תפעוליות בעיות רואה

זו. חלופה ליישם יכולת אי כדי

 מאגר ורענון להרחבת יכולותיה כי למסקנה, האוכלוסין רשות את הביאו אלו כל

 יותר אף בולטת תהיה השאלות מאגר ברענון הבעיה מוגבלות. שברשותה השאלות

חדשים(. עולים )כדוגמת מסוימות קבוצות לגבי

 קיבלה אשר התשאול, חלופת בניקוד ביטוי מצאו לעיל המתוארים מהקשיים חלק

חוסר בדבר העיקריים הקשיים את הרשות הציגה לכך, מעבר נמוכה. סופית תוצאה

77
האוכלוסין רשות של המסכם לדו"ח 6 סעיף

63



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

אשר בולטות תורפה כנקודות ברענונו והקושי השאלון חשאיות על לשמור היכולת
J Q

ממילא׳׳ הנמוכה התהליך של ביעילותו מתמדת ל״שחיקה יביאו

 להסתייע לאפשרות גם האוכלוסין רשות התייחסה אחרים נלווים כלים לגבי

 לידה( תעודת )כגון זה מסוג מסמכים כי הרשות טענה זה בעניין תומכים. במסמכים

 לעיתים נמצאים אינם שחלקם כיוון התחזויות עם להתמודדות מספק מענה יתנו לא

 בקלות להנפקתם להביא שניתן או לזיוף קלים עצמם שהם או המבקש, בידי

התחזות. באמצעות

הביומטרי המידע מאגר נחיצות בנושא המייעצת הוועדה עמדת 4.3.2.3

הביומטרי המידע למאגר חלופי ככלי התשאול חלופת

 חלופת במימוש האוכלוסין רשות הצביעה עליהם הקשיים כי סבורה הוועדה

 ידי על שהוצג המודל .ממשיים הם כפולות, הרכשות למנוע הבא יחיד ככלי התשאול

 ניסיונות מול בהתמודדות לבדה לעמוד תוכל לא זו חלופה כי בבירור הצביע הרשות

 הפעלת וכי פשוט, עבריין של מסוגו גם עוינים, גורמים של כפולה והרכשה התחזות

 יצטרכו אשר התמימים התושבים במרבית דווקא לפגוע עלול מוגבר באופן זו שיטה

נוספת. חקירה לעבור

 המדינה מתושבי גדול חלק של עומק תחקור משמעותו אשר מוגבר בתשאול נקיטה

 ריבוי היא המשמעות כאשר בפרט ובפרטיותם, אלה בתושבים לפגיעה להביא עשויה

 חקירות, המבצע אנושי גורם על מוחלטת הסתמכות לכך, בנוסף משטרה. חקירות

 ופרצות תורפה לנקודות להביא עלולה הכרעה, לצורך בלבד זה במוקד הכוח וריכוז

בתהליך.

 או השאלות מאגר נכבד, מקום תופסות החברתיות הרשתות בו בעולם לפיה ההערכה

 לממש ביכולת ספק להטיל כדי יש בכך סבירה. היא זמן, לאורך להיחשף עלול חלקו,

78 קדימה. שנים של בטווח לבדה, התשאול חלופת באמצעות הפרויקט את

3 סעיף האוכלוסין, רשות מסכם דו"ח 78
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 שימוש כמו לתשאול, נלווים להיות עשויים אשר האחרים הכלים כי סבורה הוועדה

 שהוצג הבלגי במודל שנעשה כפי ינקות, מגיל )רגיל( תיעוד ניהול או תומכים במסמכים

 יכולת את לשפר כדי בהם יהיה כי נראה לא אולם לסייע, עשויים המומחים, ידי על

 בו היחידי במנגנון מדובר כאשר מספקת, במידה התשאול חלופת של ההתמודדות

 שיפורו לצורך אחרים או אלה בכלים שימוש לשקול מקום ויש )ייתכן שימוש ייעשה

 סינון כתהליך שיבחר, מתווה בכל הפרויקט מן חלק מהווה אשר התשאול, הליך של

ראשוני(.

 של רב מספר להשיג ויצליחו התשאול, את יעברו המתחזים אם אף לפיה הערכה גם

 בתיעוד שימוש ייעשה כאשר יצופו אלה שהתחזויות הרי במרמה, אותנטיות תעודות

 אינה תלונה, ויגישו זאת יגלו מהם, ניטלה זהותם אשר התמימים והתושבים החכם,

הפתרון. את משמעותי באופן משפרת

 לבצע המורשים הגורמים רשימת הקיים, לחוק בהתאם הפרקטי, מההיבט ראשית,

 ברובד השימוש גם ביותר. מוגבלת היא הביומטרי הרכיב על תיעוד מול השוואה

 הונאת לביצוע הרלוונטיים הגורמים כל בידי כרגע מצוי לא התעודה של הדיגיטלי

 את שעורכים בגורמים מדובר אם אף אלה, התחזויות של גילוין לפיכך, התחזות.

 הזהות לבעל נזקים נגרמו כבר בו מאוחר בשלב לצוף עלול עצמו, התיעוד בדיקת

 האשראי, כרטיסי מתחום ולהבדיל כן, כמו .79אחרים ביטחוניים נזקים או האמיתית

 התעודה״, ״הפעלת ללא בלבד, התעודה הצגת באמצעות מסוימות הונאות לבצע ניתן

 לא תעודה של ״ביטולה״ ולכן חזותי, באופן רק אותה בוחן המסתמך הגורם כאשר

לסייע. תמיד יוכל

 מניעה, על גם מבוסס להיות צריך רלוונטי שפתרון סבורה הוועדה ועוד, זאת

 של גבוה אחוז לפיה המסקנה נוכח בדיעבד. תחקור באמצעות רק ולא מלכתחילה,

 הצפת היא הדבר שמשמעות הרי התשאול, הליך את לצלוח יוכל עבריינים גורמים

 האם ברור לא במרמה. שהושג אותנטי תיעוד באמצעות שיבוצעו רבים התחזות מקרי

בהצלחה שיצוף המקרים היקף כל לבחינת להידרש יוכלו בישראל החקירה גורמי

 הזהות בעל מול מיידי באופן מתחזה ידי על בתיעוד שימוש המציף טכנולוגי מנגנון קיים לא כיום כי לומר יש 79

דיגיטלי. או ביומטרי ברובד שימוש בעקבות האמיתית
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 תמים )בין ומקרה מקרה בכל הנכון הזהויות ואיתור האירועים לתחקור ולהגיע

 אפשרות אין בישראל בו במצב הנדרשות. התשומות את כך לשם ולהפנות למתחזה(

 תהיה לא זו ששיטה הרי בדיעבד, אלה במקרים לטיפול משמעותיים משאבים להקצות

.80הרתעה תייצר לא שגם להניח ויש אפקטיבית

 למניעת מרכזי בבלי לבדה התשאול חלופת פי היא המייעצת הוועדה עמדת משכך,

אפקטיבית. אינה במרמה, אותנטי תיעוד והנפקת כפולות הרפשות

 למניעת נדרש פפלי הביומטרי המידע למאגר ביחס המייעצת הוועדה עמדת

כפולות״ ״הרכשות

 מסד גבי על מהירה בדיקה המאפשר מרכזי טכנולוגי כלי הוא הביומטרי המאגר

 כנגד ולהרתעה למניעה מביא קיומו עצם אשר יחסית, גבוהה דיוק ברמת רחב, נתונים

 אין זאת, עם יחד מסוים. שגיאות שיעור יש זה לכלי שגם אף כפולות״, ״הרכשות

 יש כולה. לתופעה בלעדי מענה הנותן מוחלט או שלם פתרון הביומטרי במאגר לראות

 כגון נוספים, אמצעים עם יחד פועל אשר אחד יעיל אמצעי הביומטרי במאגר לראות

 משטרתי טיפול וחקירות, מודיעין כלי האוכלוסין, רשות בלשכות תשאול תהליך

 תאפשר שלהם מתואמת פעולה רק כאשר ועוד, כפולה הרכשה בעברייני ומשפטי

 אינו אם גם ,החלטות בקבלת לתמיכה עזר כלי הוא הביומטרי המאגר מערכתי. פתרון

כך. לשם בלעדי או יחיד אמצעי להוות יכול

 בעיה עדיין קיימת הפרויקט, במתווה משולב ביומטרי מאגר כאשר גם להדגיש: חשוב

 תושבים כאשר החכם, לתיעוד המעבר בשלב ובפרט הראשונה, ההרכשה בשלב

 ינסו עוינים וגורמים חדשים( עולים )לרבות נתוניהם להרכשת הגיעו טרם תמימים

 מודעת האוכלוסין רשות במרמה. אותנטית תעודה להנפקת ולגרום אליהם להתחזות

 אינו זה טיעון אולם, המתואר. האיום לצמצום תפעל שהיא עליה וחזקה זה לנושא

שכן כפולה, הרכשה למניעת מתאים כלי הביומטרי המאגר היות כנגד לשמש יכול

 הקיים התשאול "תהליך נכתב: שם ,76 בעמי האוכלוסין רשות של המסכם בדו"ח גם ראו התשאול בעניין

 גורע , מתחזה של האמיתית זהותו את לגלות היכולת חוסר אולם התחזות, של ניסיונות מסוימת במידה מונע

זהות". וגניבת התחזות נסיונות מפני מרתיע גורם להוות התשאול של מיכולתו
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 בהרפשה התחזות באמצעות זיוף אלא כפולה״ ״הרפשה מהווה אינו המתואר המצב

.ראשונה

 במאגר, גם יישמר זה במעמד יורכש אשר המתחזה של הביומטרי המידע ועוד, זאת

 .81בלבד אחת פעם זאת לעשות יוכל הוא התשאול, הליך את לעבור יצליח אם ואף

 מול השוואה אחר, תושב שם על הונאה אותה את לבצע שירצה הבאה בפעם שכן,

 אדם עבור זהויות ריבוי למניעת מעבר תעודה. כבר לו הונפקה כי תעלה במאגר המידע

 בחר לה זהות לאותה מחויב להיות ייאלץ שהמתחזה היא הדבר משמעות אחד,

.האמיתית זהותו על למעשה מוותר והוא הראשונה בפעם להתחזות

 בדרך תיעוד להשגת חוקיים לא ניסיונות עם מתמודד אשר ביומטרי מאגר של קיומו

 מניעה משמעותה זו הרתעה אלה. ניסיונות מפני הרתעה גם מוליד כפולה, הרכשה של

 עמם המקרים מספר את יצמצם אשר דבר אלה, מניסיונות מסוים חלק לפחות של

 ההרתעה יתרון שלה. השגיאות שיעור את גם ובהתאמה להתמודד המערכת תצטרך

 ללא לבדה, מיושמת התשאול חלופת כאשר ביותר( נמוכה ברמה נמצא )או בנמצא אינו

ביומטרי. מאגר

בעולם אחרות למדינות השוואה

 לאומיים, דרכונים המנפיקות רבות מדינות כי הזו, בעת בעולם מהמצב ללמוד ניתן

 הולנד, שוויץ, בריטניה, צרפת, )כגון זהות תעודות גם ולעיתים נהיגה רישיונות

 מאגר על מתבססות ,82ועוד( ארה״ב קנדה, זילנד, ניו אוסטרליה, פינלנד, פורטוגל,

 שהובילה האיומים מפת כפולות. הרכשות ולמניעת לבקרה נוסף כאמצעי ביומטרי

 ישראל: למדינת גם ברובה רלוונטית ביומטרי, מאגר הקמת על להחלטה מדינות אותן

וטרור. פשיעה חוקית, בלתי הגירה

המערכת של השגיאות לשיעורי בכפוף 81

 לרבות מדינות, של יותר גדול היקף על סקירה ובה II חוברת את הציגה ביומטר׳ מאגר לניהול הרשות 82

 גם התייחס אשר 2015 בפברואר מעודכן מסמך הציג )מממ( הכנסת של המחקר מרכז ואסיה. אפריקה

 כלשהו ביומטרי מאגר המנהלות כמדינות ה-מממ במסמך מופיעות זה בסעיף המצוינות המדינות זו. לסקירה

 על הממונה בידי המצוי המידע שאלה. בסימן מצוי הדבר כי נכתב לגביה בריטניה למעט תושביהן, עבור

דרכונים. ניהול עבור פנים תמונות של ביומטרי מאגר היום מנהלת אכן בריטניה כי הוא הביומטריים היישומים

67



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

 בשנים תמורות חלו אחרות מדינות ידי על ביומטריים במאגרים השימוש בנושא

 המדינות רשימת גדלה שבפנינו, בפרויקט העוסק החוק של חקיקתו מאז האחרונות.

 לדרכונים. ביחס בפרט שלהן, התיעוד הנפקת ממערך כחלק ביומטרי במאגר הנעזרות

 כי החוק להצעת ההסבר בדברי נכתב 2008/9 בשנת החוק חקיקת שבעת בעוד

 גם הכוללים מרכזיים ביומטריים מאגרים לניהול נטייה אין המערב מדינות "במרבית

 בחלק פנים תמונות של מדינתיים למאגרים אחת דוגמא והוזכרה אצבע" טביעות

 ניתן יותר. מורכבת יותר, מאוחר שנים 7 היום, שהתמונה הרי ארה״ב, ממדינות

 במאגרים שימוש העושות המערב( מדינות )לרבות מדינות משורת להתרשם

 מדו״ח והן 83הביומטרי המאגר לניהול הרשות מחוברת הן תושביהן של ביומטריים

.84הכנסת של המחקר מרכז

 לפנות אדם על חובה חלה לא בהן מדינות יש ישראל, ממדינת בשונה כי לומר חשוב

 כמו כלל. אלה תעודות מנפיקות אינן אשר מדינות ואף עבורו, זהות תעודת להנפקת

 דרכון ללא האירופי האיחוד מדינות בין חופשי באופן לנוע ניתן להיום, נכון כן,

דרכונים(. עבור ביומטרי מאגר מנהלות אלה ממדינות חלק )כאשר בינלאומי

 המצב את להשוות ניתן לא לפיה טענה מהמוזמנים חלק העלו הוועדה דיוני במסגרת

 מרכזי למאגר ביומטרי מידע במתן ישראל תושבי חיוב שכן אלה, למדינות בישראל

 מלהחזיק להימנע ניתן בהן אחרות במדינות למצב דומה אינה תיעוד, הנפקת לצורך

 במאגר להיכלל לא ובכך זהות, בתעודת חיוב שאין או נהיגה רישיון או דרכון,

התושבים. של בבחירה מדובר שם קרי, ביומטרי.

 אלה למדינות ביחס גורף באופן להעלותה ניתן לא כי סוברת הוועדה זו, לטענה אשר

שאלה. בסימן הפחות לכל להותירה ונכון

 מחויבת, אינה החזקתו כאן )שגם דרכון מהחזקת הימנעות ישראל, לגבי מקום, מכל

 בישראל התושב עבור הדבר משמעות שכן אמיתית״, ״חלופה אינה בוודאי לכאורה(

שלו. התנועה חופש על משמעותי ויתור הוא

83

84
74 ה"ש שם,

.74 ה"ש שם,
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 למניעת מתאים פלי מהווה הביומטרי המידע מאגר כי סבורה המייעצת הוועדה

 חלק אלא מלא, בפתרון או יחיד בכלי מדובר אין כאמור, ואיתורן. כפולות״ ״הרכשות

 מאגר של קיומו ההתחזות. ניסיונות סוגי מגוון עם להתמודד הבא כולל ממערך חשוב

 את המחזקים המרכזיים הגורמים אחד הוא מהפרויקט כחלק הביומטרי המידע

 ואמינותם הישראליים הנסיעה למסמכי ביחס בפרט החכם, הלאומי התיעוד

 על המנוהל והפרויקט החוק של הראשונה המטרה וזו הבינלאומיים, הגבול במעברי

פיו.

 את המבססים נימוקים קיימים כי סבורה המייעצת הוועדה

 המעבר עם הביומטרי, המידע מאגר של בקיומו הצורך

החכם הלאומי לתיעוד

הבאות: לסוגיות לב בשים ניתנת זו עמדה

 ביומטרי מאגר של קיומו בעצם הטמונים הסיכונים א.
; בו* לרעה לשימוש או לדליפתו והסיכויים

 בלעדי מענה מהווה אינו הביומטרי המידע מאגר ב.
 ויש ,הכפולות וההרכשות ההתחזויות לתופעת ומוחלט
 הרלוונטיים האמצעים ממכלול כחלק לראותו

;אלה בעיות עם להתמודדות

 מאגר של קיומו עקב לפרטיות הנגרמת הפגיעה ג.
הביומטרי; המידע

 במסגרת ביטוי לקבל צריכות לעיל המצוינות הסוגיות

 לשמור שיש המידע לאופי ביחס המייעצת הוועדה המלצת

ניהולו. ולאופן הביומטרי במאגר

לרעה שימוש או לדליפה קונקרטי חשש העלו לא כה עד שנעשו הבדיקות *כל
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הביומטרי המידע מאגר לתכולת ביחס המייעצת הוועדה המלצות 4.4

חלופות: שמונה המבחן בתקופת נבדקו זה, לדו״ח 1 בפרק כמתואר

;התשאול״ ״חלופת היא ביומטרי, מאגר כללה שלא היחידה החלופה (,1) חלופה •

 הביומטריים האמצעים של שונים ״תמהילים״ מהוות אשר (7(-)2) חלופות •

ה״תבניות״, חלופת גם כלולה כאן המלא״. ״המאגר חלופת לרבות בחוק, הקבועים

בלבד, הביומטרי המידע מאפייני מיצוי שמירת משמעותה אשר (,6) חלופה היא

; (image) הגולמי המידע ללא

 על הממונה הוראת בעקבות נבדקה אשר ההקבצים״ ״שיטת היא (,8) חלופה •

;הביומטריים היישומים

 וניסויים, בחינות בדיקות, סדרת שבוצעה ולאחר המבחן, תקופת בתום לעיל, כמתואר

 החלופה על שמסרו, המסכמים הדו״חות במסגרת הרשויות המליצו נתונים, ותיעוד איסוף

 פנים, ותמונת המורות האצבע טביעות שתי של הביומטרי במאגר ועיבוד אחסון שכוללת

עצמו. בחוק הופיעה אשר המלא" "המאגר חלופת היא

 ביותר הגבוה המשוקלל הציון על התבססה המלא״ ״המאגר חלופת על הרשויות המלצת

 והסברים זו, בחלופה בבחירה שתומכים נוספים הסברים על וכן קיבלה, זו שחלופה

 הנושאים במסגרת ביטוי קיבלו לא אשר האחרות, בחלופות הבחירה את השוללים

הציונים. ושקלול הנבדקים

 היא המייעצת הוועדה המלצת לעיל, המתוארת הרשויות עמדת אף על להלן, שיפורט כפי

 המהוות , הביומטרי במאגר בלבד פנים תמונות של שמירה על המתבססת בחלופה לבחור

כפולות״. ״הרכשות עם להתמודדות הביומטרי המאגר של המרכזי העוגן את

 אצבע/טביעות טביעת שילוב של למשמעות התייחסות וכן הפנים חלופת של מלא ניתוח

 לחלופת המייעצת הוועדה התייחסות תפורט ראשית, זה. פרק בהמשך תינתן אצבע

המבחן. בתקופת נבדקו הן אף אשר ההקבצים״ ״שיטת וחלופת ה״תבניות״
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)templates) ה״תבניות״ חלופת 4.4.1

הוי (:6א)8 בסעיף מתוארת החלופה  ביומטריים נתונים של השוואה לפי זהות ואימות ״זי

ביומטריים". אמצעים של השוואה בלא

הוי "נתוני המושג הוי מאמצעי שהופקו ביומטריים ״נתונים בחוק: מוגדר ביומטריים" זי  זי

הוי לצורך שימוש בהם לעשות וניתן ביומטריים,  או ממוחשב באופן זהותו אימות או זי

בחלקו". ממוחשב

 הביומטרי המידע מתוך מאפיינים מספר של מיצוי הם הביומטריים" ה"נתונים כאמור,

 בינאריים למספרים המומר הגולמי, המידע של בלבד חלקי ייצוג למעשה זהו הגולמי.

 מסד בין הביומטרית במערכת המתבצעות האוטומאטיות ההשוואות "תבניות"(. (להלן:

 לא ולעולם התבניות באמצעות נעשות תמיד חדשה, דגימה לבין המאגר של הרחב הנתונים

הגולמי. המידע באמצעות

 ל"החשדה" המועמדות דגימות מעלה הביומטרית המערכת ההשוואות, תהליך במסגרת

 קיים כי לגלות עשויה הגולמי המידע של אנושית/ידנית השוואה כאשר השוואת, לאחר

זהות. לא אך הדגימות, בין דמיון

 השמור הרגיש במידע צמצום הוא הביומטרי במאגר בלבד תבניות בשמירת הנעוץ הרעיון

 לבצע ניתן לא התבניות, חלופת במימוש אולם, שבחשיפתו. הסיכונים צמצום ובכך במאגר

 קושי נוצר ובכך הביומטרי במאגר הגולמי המידע של הדגימות בין הידניות הבדיקות את

 ובכך היה הכפולה, הזהות ואיתור החשד של אימותו או שלילתו החשדה, אירוע בתחקור

מדובר.

 במאמץ צורך יהיה הגולמי המידע ללא אולם חשודים, בתחקור להיות יכול לכך פתרון

 אירועי של בתחקורם רב וסרבול לעומס יביא זה מצב כן, כמו המתחזה. באיתור נוסף

 של מרובה הטרדה היא המשמעות כאשר שווא התראות אירועי תחקור לרבות ההחשדה,

 קיבלה לכך בהתאם ישימה. לבלתי החלופה את הופכים אלה קשיים תמימים. תושבים

הרלוונטיים. בפרמטרים נמוך ניקוד זו חלופה

 לצרכים לאומי מידה בקנה אחרת, מדינה של מקביל אחד פרויקט על ידוע לא כי יצוין עוד

בספק תלות ליצור עלול התבניות" ב"חלופת שימוש וכי זו בדרך המיושם דומים,
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 לאומי בפרויקט רצוי שאינו דבר הדגימה, מתוך הביומטריים הנתונים למיצוי האלגוריתם

כזה. בהיקף

זה בפרויקט לשימוש מתאימה אינה התבניות חלופת פי היא הוועדה עמדת לפיכך,

ההקבצים״ ״שיטת 4.4.2

 פרויקט במסגרת לבחינה כאפשרות הועלתה ההקבצים״ ״שיטת לעיל, 1 בפרק כמתואר

 בטרם עוד ויצמן, ממכון עולמי שם בעל לקריפטוגרפיה מומחה שמיר, עדי פרופ׳ ידי על זה

 הנבדקות החלופות מיתר להבדיל בזמנו. נדחתה זו שיטה אולם החוק, של חקיקתו

 הנשמר הביומטרי המידע בהיקף עוסקת אינה זו שיטה מאגר, הכוללות לצו, בהתאם

 עצמו. הביומטרי המאגר במבנה אלא הביומטריות, של שונים ב׳׳תמהילים״ או במאגר

 מסוימת, לזהות ביומטרית רשומה בין הקשר עמעום הוא השיטה בבסיס העומד הרעיון

 רשומה לכל ביחס הקיים והמידע ל"מגירות" מחולקות הביומטריות הרשומות כאשר

 מאדם הניטל הביומטרי המידע את להשוות ניתן זו בצורה בלבד. המגירה מספר הוא

 מבנה אולם אותה, ולמנוע כפולה" ל״הרכשה בניסיון מדובר האם לאתר שבמאגר, למידע

מסוימת. לזהות רשומה בין קישור על יקשה האמור המאגר

 שאינם במאגר משניים שימושים מימוש על להקשות כדי נועד כאמור הקשר עמעום

 מקטעים או והמאגר היה נוספים סיכונים לצמצם וכן כפולות, הרכשות למניעת קשורים

ייחשפו. ממנו

 היישומים על הממונה הורה המבחן, בתקופת ההקבצים" "שיטת של בחינתה על

 ראשי עם שנערך ארוך היוועצות תהליך לאחר לצו, (8א)8 סעיף פי על הביומטריים

 ב"שיטה" שמדובר העובדה נוכח נוספים. ממשלתיים וגורמים ישראל משטרת הרשויות,

 אב" "מסמך גם הביומטריים היישומים על הממונה יחידת ידי על נכתב "רעיון", או

 בתיאום נכתב זה מסמך שתיבדק. המתודה גיבוש לצורך עקרונותיה, את המפרט לשיטה,

 לניהול הרשות ידי על הבדיקה מתודת פותחה זה למסמך בהתאם עצמו. שמיר פרופ׳ עם

שמיר. פרופ׳ עם המאגר לניהול הרשות ידי על שהתקיים דיון כדי תוך הביומטרי, המאגר

85
למגירה רשומות 700-1000 על עמד הבדיקה במסגרת דובר בו הגודל סדר
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עקרונות את בפניה הציג אשר שמיר, עדי פרופ׳ עם דיון היא אף קיימה המייעצת הוועדה
SA

.86בבסיסה העומד הרעיון ואת השיטה

 המייעצת הוועדה אל המאגר, לניהול הרשות ידי על הועברו המקיפים הבדיקה מסמכי

 מסמכים אלה התקופה. תום ולקראת הציונים לגבי ההיוועצות דיוני של לקיומם בסמוך

 התרחישים בניית גם כמו הרשות במערכות השיטה בדיקת את המציגים מקיפים

להפעלתה. הרלוונטיים המורכבים

 ביכולת מבוטלים בלתי קשיים על הצביעו המייעצת לוועדה שהוצגו הבדיקה ממצאי

 הוצג היתר, בין ועוד. משפטיים טכנולוגיים, תפעוליים, להיבטים הנוגעים זו, שיטה ליישם

 בה המגירה כל של האפשרית חשיפתה היא המשמעות החשדה, אירוע בכל לפיו הקושי

 לזהות והגעה האירוע תחקור לצורך הביומטרי, במאגר הרלוונטית הדגימה מצויה

 גם תתרחש וכן למדי, גבוהה בתדירות להיעשות תצטרך זו אפשרית חשיפה הרלוונטית.

 זה מצב החוק. פי על מהמאגר ביומטרי מידע לקבלת המשטרה של השאילתות במסגרת

 בהדרגה. כולו המאגר וחשיפת לרשות מחוץ מקביל מאגר ליצירת לאפשרות חשש מעלה

 במגרה הכלולים תושבים זימון בדבר להישנות שצפוי צורך הוא שהועלה נוסף קושי

 בחשיפת סיכון טמון )ובכך המאגר מגירות בין המידע של מחדש פיזורו לצורך מסוימת

לתושב(. ובשירות בפרטיות פגיעה מידע,

 )אשר המאגר לניהול הרשות ציינה אותם אלה משמעותיים לקשיים אפשריים פתרונות

 מספר )הגדלת הביומטרי המידע היקף הגדלת כללו שמיר( פרופ׳ ידי על הועלו חלקם

 דיוק והעלאת ההחשדה אירועי צמצום לצורך הביומטרי במאגר הנשמר האצבע( טביעות

 לצורך הביומטרי המאגר לניהול לרשות משמעותי ביוגראפי מידע העברת וכן המערכת

 ברור ולא החוק של הבסיס לעקרונות מנוגדים הפתרונות שני אלה. אירועים של נוסף סינון

לעיל. שהוצגו הקשיים את לאיין כדי בהם יהיה מידה באיזו

 בעולם, קיימות ביומטריות במערכות בשימוש מוכרת אינה זו שיטה כי לציין נכון עוד

 ליישום חדשני ברעיון אלא דומים, ממשלתיים פרויקטים המשרתות מערכות בפרט

שמיר. פרופ׳ של זה בתחום

86
1.2 מיום 18 מסי המייעצת הוועדה דיון .15
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 תביא אשר ההקבצים, בשיטת לשיפור כתובה הצעה העלה בוועדה הציבור נציג כי יצוין

 רשומת בין הקשר עמעום את במקצת יחליש אבל אלה, קשיים של מוחלט לביטול להבנתו

 מומחי ידי על זו הצעה של מקדמית בדיקה ההקבצים. שיטת מעניקה אותו לזהותו, אדם

במימושה. קשיים על הצביעה הממונה יחידת

 הבשלה שיטה אינה ההקבצים״ ״שיטת הזו בעת פי הוועדה סברה לעיל, האמור כל לאור

 זאת, עם זה. מורכב לאומי פרויקט של ניהולו לצורך הביומטרי המאגר במערכת ליישום

 טכנולוגי), מדעי )צוות הנוספות ההמלצות במסגרת בחינתה להמשך התייחסות ניתנה

להלן. כמתואר

הפנים חלופת על המייעצת הוועדה המלצת 4.4.3

 לבחור היא המייעצת הוועדה המלצת לעיל, המתוארת הרשויות עמדת אף על כאמור,

.הביומטרי במאגר בלבד פנים תמונות של שמירה על המתבססת בחלופה

 הניקוד את המלא" "המאגר לחלופת נתנו שהרשויות לכך לב בשים ניתנת זו המלצה

 ובטבלאות שלעיל בטבלה )ראה יותר נמוך ניקוד קיבלה הפנים חלופת כאשר ביותר, הגבוה

הרשויות(. בדוחו״ת נוספות

 סיכון עם ההתמודדות בין נכון לאיזון הוועדה של לדעתה תביא זו בחלופה בחירה

מאידך. והפרטיות, המידע על הגנה לבין מחד, הכפולות, ההרכשות

 הפנים, תמונות נתוני רק שמורים יהיו במאגר בו במקרה לרעה שימוש או דליפה אירוע

משמעותי. באופן מופחת לנזק יגרום

 תופעת לצמצום ביותר״ הטוב ״המענה אינו פנים תמונות מבוסס מאגר :להדגיש יש

 של )במצב יותר טובה תוצאה תיתן אצבע טביעות ושתי פנים חלופת הכפולות. ההרכשות

 שמאגר ייאמר הבהרה ולשם אפשריים( מתחזים מצד zero effort השקעה״- ״אפס

 גם לשפרו יהיה וניתן יותר אף יעיל יהיה אצבע טביעות ועשר פנים תמונות מבוסס

 הוועדה בידי המצויים הנתונים מכלול אבל נוספות. ביומטריות הוספת באמצעות

.מספק מענה הוא פנים מאגר לפיה למסקנה מובילים המייעצת
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 המרכזית במטרה לפגיעה יביא לא הביומטרי, המאגר עבור הפנים חלופת מימוש משכך,

 יחד תיעוד. בחידוש והן הראשונית בהרכשה הן כפולות, הרכשות מניעת - קרי החוק, של

 נוספים שימושים במימוש תפגע ובחירתה חסרונות, ישנם זאת שלחלופה הגם זאת, עם

 מידתיות הן אלה פגיעות הוועדה, שלדעת הרי בחוק, הכלולים הביומטרי במאגר אפשריים

שתושג. לתועלת ביחס וסבירות

 להמלצה הוועדה מנימוקי חלק המייעצת. הוועדה של זו להמלצה הנימוקים יפורטו להלן

 המבחן בתקופת שנעשה הבדיקה להליך חיצוניות והתפתחויות בתהליכים נעוצים זו

 מהם להתעלם ניתן לא כי מצאה הוועדה אשר שנבחנו, לחלופות ביחס הציונים ולשקלול

הביומטרי. המאגר לתכולת בחלופה הסופית הבחירה על להשפיע כדי בהם יש וכי

 נקטו בה שהמתודה אף כי לומר יש הרשויות ידי על לחלופות הציונים מתן לעצם ביחס

 הצביעו עליהן הבעיות הפנים, לחלופת שביחס הרי כללי, באופן סבירה הייתה הרשויות

 הנבדקים, מהנושאים לחלק ביחס נמוך ניקוד זו לחלופה לתת אותן הביאו ואשר הרשויות

 החלופות, ליתר ביחס שעלו הבעיות כמו שלא הקרוב, בעתיד או בהווה פתרון בנות הן

הרשויות. פסלו אותן

הוי בחלופת הבחירה להעדפת ביחס המייעצת הוועדה הנמקות יפורטו להלן הפנים. זי

פנים: זיהוי של הדיוק ברמת טכנולוגיים שיפורים 4.4.3.1

 על שהוכנה התו״ל(, - )להלן הלאומית ההפעלה תורת על נשענת החוק של העולם תפישת

 בשנת החוק אישור לקראת ,2007/2008 בשנים הפנים, שר ידי על ואושרה לוט״ר מטה ידי

2009.

 גוברת במהירות רבות תמורות ועובר עבר אשר דינמי תחום היא הביומטרית הטכנולוגיה

 התו״ל, גיבוש מאז שחלפו בשנים שחל הבולטים מהשינויים אחד האחרון. בעשור והולכת

הוי של הביומטריים האלגוריתמים של בביצועים השיפור מידת הוא  הדיוק וברמת פנים זי

 יצרני ידי על בוצעו אלו שיפורים מידע. במאגרי פנים בזיהוי להשיג שניתן הכוללת

הוי של אלגוריתמים עשרות של מאגרים זה ובכלל השוק, ולצרכי לדרישות כמענה פנים, זי
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87
 בין הדיוק ברמת הפער .88 87כפולה הרכשה מניעת לצורך בלבד פנים בזיהוי הנעזרות מדינות

הוי הוי לבין בודדת אצבע טביעת באמצעות זי  משווים כאשר זמן. מזה כבר נסגר פנים, זי

הוי דיוק את  ונסגר הולך שהפער לראות ניתן אצבע, טביעות שתי לזיהוי פנים תווי זי

ביצוע בדיקת של עדכני השוואתי מחקר בדו״ח לראות שניתן כפי מהיר, בקצב ביניהן
סס

הוי של אלגוריתמים יצרני  התקדמות על מצביע זה דו״ח . NIST^ ידי על שבוצע פנים, זי

 שיפור על מדובר .2013 לשנת 2010 שנת בין המובילים היצרנים של אלגוריתמים של ניכרת

 של מהאלגוריתמים חלק עבור שונים במצבים 60% ו- 30% של גודל בסדרי לעיתים

יותר. צנועים שיפורים אחרים יצרנים ואצל היצרנים,

 פנים בזיהוי ששימוש היא מסויגת, הינה אם גם ,NIST ה- דו״ח מסקנת לזאת, בהתאם

 החלטות בקבלת לתמוך ניתן היום, כבר .מדינות של גודל בסדרי מאגרים לשמש יכול

 בלבד, פנים תמונות בעזרת אלא אצבע טביעות ללא גם כפולות, הרכשות מניעת בתחום

 ההתפתחות המשך על מצביעה אלו, בתחומים והפיתוח המחקר בחינת הלאומית. ברמה

זו. טכנולוגיה של הדיוק רמת בתחום

נוספות במדינות פנים תמונות מבוססי ביומטריים מאגרים

 בלבד, פנים של ביומטריים מאגרים של קיומםל הלב תשומת את להפנות יש זה בהקשר

 מדינות של מבוטל לא במספר כפולה, הרפשה למניעת החלטה תומפת פמערפת

 דרכונים הנפקת לצורך ביומטריים במאגרים שימוש העושות במדינות מדובר .מתקדמות

 כגון: כפולות, הרכשות למניעת פנים תמונות מאגרי על והנשענות נהיגה, רישיונות ו/או

.89ארה״ב אוסטרליה, קנדה, אירלנד, ניו-זילנד, בריטניה,

 אלו שיפורים אך אצבע, טביעות על המתבססת יותר הוותיקה בטכנולוגיה גם מסוימים שינויים חלו במקביל

דנן. לפרויקט רלוונטיים אינם וחלקם בשוליים כבר הינם

N ה- 88 IS T בעולם. מהמובילים אמריקאי, וטכנולוגיה תקינה ארגון הוא 

httD://biometrics.nist.aov/cs links/face/frvt/frvt2013/NIST 80 0 9 .pd f
—n n-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

המחקר מרכז למסמך השווה וכן המאגר לניהול הרשות של "II פרק הביומטרי- המאגר "נחיצות חוברת ראו

sta) מדינות 37 בארה"ב .74 בה"ש כאמור הכנסת של tes) למניעת ביומטריים במאגרים שימוש נעשה

בארה"ב מרכזי זיהוי מסמך המשמשים נהיגה רשיונות של כפולות הרכשות
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הוי של ששילוב כך על עוררין אין כאמור,  מביא אצבע, טביעות שתי עם הפנים תמונת של זי

 ״אפס של )בהנחה בלבד בפנים שימוש מאשר הדיוק, רמת מבחינת יותר טובה לתוצאה

 יותר שישולבו ככל ביומטריות: מספר של שילוב לכל נכון זה כלל כאמור(. השקעה״

הממוחשבת. המערכת של יותר מדויקת תוצאה תתקבל כך ביומטריים, אמצעים

 הביומטרי המאגר של שקיומו ומאחר המתאימה, האיזון נקודת קביעת לצורך ואולם,

 הפגיעה את המהווה בחלופה לבחור יש כי המייעצת הוועדה סברה בפרטיות, פגיעה מהווה

 בהיקף הביומטרי המידע את כוללת ואשר הנדרש על עולה שאינה במידה בפרטיות

 של הראשונה המטרה עבור המערכת של מספקת תוצאה השגת לשם הנדרש המזערי

הכפולות. ההרכשות צמצום או מניעת והיא הפרויקט, במסגרת ככלי המאגר

 לומר ניתן האחרונות, בשנים פנים זיהוי בתוצאות כאמור שחל המשמעותי השיפור לאור

 של הגודל בסדרי מידע במאגרי פנים תמונות מבוסס ביומטרי זיהוי של הדיוק רמת כי

זו. מטרה לצורך בלבד עליה להתבסס מנת על מספקת היא ישראל, מדינת

הוי ביצועי בשיפור אלה תמורות  שתילקחנה צריך זמן, לאורך ברורה כמגמה הפנים זי

 על ותוכנן עוצב שהוא ומשום אף על הפרויקט, לגבי ההחלטה קבלת ערב הזו, בעת בחשבון

שנים. 7כ- לפני שגובש תו״ל פי

 ב״תקופת הפנים חלופת לבדיקת התייחסות גם תינתן להלן זה, משקל כבד לשיקול מעבר

המבחן״.

המבחן: בתקופת הפנים חלופת של הדיוק רמת בדיקת ממצאי

הוי חלופת בבדיקת שהושגו האמת תוצאות יודגש: דבר ראשית  תקופת במהלך הפנים זי

 ההצלחה מדד לעומת כפולות הרכשות במניעת הצלחה 99% כ- :90מצוינות היו המבחן,

 אינה זו מצוינת שתוצאה סברה המאגר לניהול הרשות ואולם, .95% של בצו שהוגדר

קדימה. שנים של בטווח בפועל שתהיה הדיוק רמת את משקפת

 חכם דרכון להוצאת תושב של בקשה )כגון תיעוד לחידוש בקשות נתוני הרצת באמצעות נערכה הבדיקה 9

 המידע מול מהתושב ביומטריה של שנייה נטילה בוצעה במסגרתן חכמה( זהות תעודת לו הונפקה שכבר לאחר

שבמאגר.
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 לבין הפנים תווי תמונת נטילת בין הזמן פרק משך :הוא בתמצית, הרשות לעמדת ההסבר

 מכונה זו תופעה ההשוואה, דיוק על המשפיע נתון הוא עדכנית לתמונה ההשוואה ביצוע

"age progression." נעשתה המבחן בתקופת המאגר לניהול הרשות ידי על הנתונים הרצת 

 דרכון, או זהות תעודת להנפקת שהגיע אדם של ראשונה דגימה בין השוואה באמצעות

הוי מסמך להנפיק או חכם תיעוד לחדש הגיע כאשר שלו, שנייה דגימה לבין  נוסף. זי

 או שבועות מספר ) קצר היה נטילתן בין הזמנים שפער דגימות בין השוואות נערכו כלומר,

 למשך הפרויקט צרכי את כמשקפות התוצאות תקפות לגבי שאלה עלתה מכאן, חודשים(.

 היא, בדיקותיה על להסתמך שלא המאגר לניהול הרשות החליטה לפיכך קדימה. שנים

הוי של החלופה שקילת לצורך היצרן״, ״הצהרת הנתון על אלא  הציונים ומתן פנים זי

הנוכחי ההשוואה מנוע ליצרן ביחס ,90% על כעומד זה נתון על דיווחה הרשות בהתאם.
91 .91כיום שימוש נעשה שבו

 ״נתוני על אלא המבחן תקופת של האמת תוצאות על להסתמך שלא זה, מסוג החלטה

הוי לגבי רק התקבלה יצרן״ הוי משולב היה בה חלופה וכל הפנים חלופת )לגבי פנים זי  זי

 ניקוד על בעיקר השפיע זה נתון הפנים. לחלופת שניתן הציון להנמכת הביאה והיא פנים(

 בכך היה אולם .93הנבדקים הנושאים שורת מתוך ,92המערכת לביצועי (3ו-) (1) נבדק נושא

 על הסתמכות נעשתה בהן נוספים, נבדקים בנושאים הניקוד קביעת על גם להשפיע כדי

המערכת. של הדיוק רמת

 ואולם, סבירה. בלתי בהכרח אינה הפנים חלופת את זה באופן לנקד הרשויות החלטת

 המציגים אחרים חיצוניים מקורות גם לבחון מקום שיש הוועדה סבורה אלה בנסיבות

 זה בעניין רחבה. בראיה החלטה קבלת לצורך שונים, ביומטריים השוואה מנועי ביצועי

הוי מנועי ביצועי בדיקת של העדכני לדו״ח גם לפנות ניתן N ה- של פנים זי IST, שצוין 

 ומציג (95% )מעל הצו בדרישות עומד אחד יצרן שלפחות כך על היתר בין המצביע לעיל,

ביותר. גבוהות תוצאות

.Cognitec הינו "להב" במערכת הפנים השוואת מנוע יצרן 9

 שגיאות באירועי העוסק לצו (3)ב()9 וסעיף כפולה/התחזות להרכשה בחשד העוסק לצו (1)ב()9 סעיף 92

המערכת מערכת/דיוק

לדו"ח 1 בפרק הנבדקים לנושאים פירוט ראו 93
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 ממצאי על כלל בדרך נסמכות דנן, היצרן הצהרת לרבות יצרן״, ״הצהרות ועוד, זאת

 עושה בהן הפנים תמונות כמו איכותיות שאינן פנים תמונות גבי על יצרנים שערכו ניסויים

 רשות בלשכות ומפוקחים מבוקרים שטח בתנאי )המצולמות שימוש הביומטרי המאגר

 תקן לפי איכות בקרת ביצוע ולאחר בתקנות הקבועה לתקינה ובהתאם האוכלוסין

IC A O,) ,והקביעה טובות פחות בהכרח יהיו היצרנים ידי על שיוצגו התוצאות ולפיכך 

 נתוניו על אשר היצרן ועוד, זאת דנן. בפרויקט הצפוי מהמצב יותר מחמירה שלהם

 האלגוריתם ביצועי לפיו נתון לאחרונה פרסם הפנים, חלופת לגבי הרשויות הסתמכו

.9492.5% על כבר כיום עומדים מתוצרתו החדש

 או ספציפי באלגוריתם תלויה שאינה כשיטה הפנים״ ״חלופת את בוחנים כאשר כלומר,

 מאד, קרוב במדד או בצו, שנקבע במדד עומדת כשלעצמה שהחלופה הרי מסוים, ביצרן

להלן(. 4.4.1.3 בסעיף )ראו בזיהוי ידנית עבודה של שילוב ללא גם וזאת

95%ב- כפולות הרכשות מניעת בצו: שנקבע למערכת ההצלחה״ ״מדד

 המאגר. של ההשוואה מערכת עובדת לפיהם הספים את למעשה מכתיב זה הצלחה מדד

 מערכת בכל לעת, מעת להשתנות ועשוי שונות תכליות בין איזון המגלם תפעולי נתון זהו

לשרת. באה היא אותם לצרכים בהתאם ביומטרית,

 לשיפור לב בשים ,הפנים חלופת ביישום גם זו לתוצאה להגיע ניתן לעיל, שתואר כפי

 ולהשתפר להמשיך צפוי ואשר האחרונות, בשנים הפנים בזיהוי המשמעותי הטכנולוגי

 כפולה הרכשה ממקרי 95% מניעת של )הישג ידניות בדיקות ללא אף הקרוב, בעתיד

הצו(. פי על ידנית בדיקה גם כוללים

 וצברנו המבחן, תקופת במהלך שעלו השונות הסוגיות את שבחנו לאחר זו, זמן בנקודת

בחו״ל, הנוהגים ולפתרונות לסיכונים הטכנולוגיות, למגמות ביחס מלאה, נתונים תמונת

94 http://www.cognitec.com/files/layout/downloads/Biometric-Performance.pdf. 'ליד האמור ר 

 ההשוואה מנוע של הביצועים את לדוגמה להשוות ניתן .rank 1 עבור ,pose variation test ב- ,4 מסי דיאגרמה

- היצרן הצהרת התייחסה אליו במאגר, הקיים הנוכחי

http://www.iazdtech.com/techdirect/researchpdfdisplav/Cognitec-

Systems.htm?parentPageType=7&contentSetId=60045400&pageTypeId=12&supplierId=60003414&le

adTypeId=1&pageId=11&pageModuleId=133&productId=60088250&multiLeadId=151008
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 מניעה - קרי בצו, המבחן לתקופת שהוגדר המערכת להצלחת המדד האם לבחון מקום יש

המציאות. מחויב אכן הכפולות, מההרכשות 95% לפחות של

ידניות השוואות ביצוע

הוי חלופת  על ידניות השוואות לבצע מאפשרת האצבע, טביעות חלופת גם כמו הפנים, זי

 במקרים המערכת, ידי על האוטומטית ההשוואה של לבדיקה מעבר לדבר מומחים ידי

 על שיאותרו החשדה" ב״אירועי יטפלו אלו מומחים כפולה. להרכשה חשד מתעורר בהם

 ההשוואה תוצאות את ויאמתו הביומטרית, ההשוואה לאחר הממוחשבת המערכת ידי

הראשונית.

 במעבדות פורנזיות לבדיקות המוכשרים במומחים מדובר אצבע, טביעות של במקרה

 של במקרה אצבע. טביעות בין הבדלים אנושית בעין לנתח מסוגלים אשר אצבע, טביעות

 המתאימה ואוריינטציה הכשרה עם כמובן לדבר, במומחים כן גם מדובר פנים, תמונות

.95זו לשיטה

 הדמיון רמת לפי המסודרות שהתקבלו, התוצאות למול הדגימה את בוחנים אלו מומחים

 האם להחליט ונדרשים בהתאמה, שהתקבל והציונים הדגימות, בין מצאה שהמערכת

לאו. אם במאגר, כבר הקיימת בדגימה מדובר

 לצורך הנדרש האדם כוח היקף בדבר חיצוניים במקורות נתונים קיימים כאן גם כי יצוין

N ה- דו״ח עבודתם. וקצב הללו הבדיקות ביצוע IST התייחסות מכיל לעיל, האמור 

הוי מנוע תוצאות על אנושיות בדיקות של למקרה מיוחדת  התייחסות ובו 96הפנים זי

 במסמך ".Human workload for candidate list adjudication" לסוגיית ספציפית

התהליך. וטיוב הידניות לבדיקות אופטימיזציה לביצוע בהקשר שונים שיקולים מתוארים

הוי של הדיוק רמת תוצאות את ישפר זה, מסוג ידניות בבדיקות מושכל שימוש הפנים. זי

 גם היתר בין הפנים, תמונות של הידנית לבדיקה אצבע טביעות של הידנית הבדיקה בין הבדלים קיימים

.ranking דירוג בשיטת לשימוש ביחס

96 http://biometrics.nist.gov/cs links/face/frvt/frvt2013/NIST 8009.pdf שם 7.5 סעיף

80

http://biometrics.nist.gov/cs_links/face/frvt/frvt2013/NIST_8009.pdf


The State of ISRAELישראל מדינת
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 ועיצוב "(flow)" העבודה״ ״זרימת בתכנון נקבע החשדה״ ״אירועי של הבדיקה סדר

 להשפיע כדי בו ויש התהליך, של בסופו ההחלטה וקבלת ההשוואה מנוע של האלגוריתם

 ועל לכך הנדרשות התשומות הידנית, הבדיקה לביצוע הנדרש ההחשדה אירועי היקף על

הצלחתה.

 נבנה המבחן, תקופת נבחנה גבו על ואשר הפרויקט מימוש לצורך נבנה אשר המערך

 טביעות המכיל ביומטרי במאגר השוואות לביצוע הפועל למערך המתאימה באוריינטציה

 מערכת, של האלגוריתם מעיצוב החל מישורים, במספר מתבטא הדבר פנים. ותמונת אצבע

 המגויסים העובדים של באפיון וכלה "),flow(" במאגר התהליך של העבודה" ו׳׳זרימת

 יש כפולה. הרכשה של החשדה" "אירועי של הידניות ההשוואות ביצוע לצורך לעבודה

 גם ופך רבות תשומות הצריכה הקמתו אשר ביותר, מורכב במערך מדובר כי להבהיר

 שנקבע המקורי המתווה את ותואמת סבירה היא כאמור בנייתו כן ועל השוטף תפעולו

.בחוק

 נסמכו, לא (אשר תוצאותיה והערכת זה, מערך גבי על הפנים חלופת בדיקת זאת, עם

 ביחס בפרט הפנים חלופת של התוצאות הערכת על השפיעה האמת") "תוצאות על כאמור

 אלטרנטיבית עבודה״ ״זרימת בחשבון נלקחה לא כי נראה הידניות. הבדיקות לנושא

 של המסכם הדו"ח פי על כן, כמו החלופה. תוצאות הערכת בעת הפנים לחלופת המתאימה

 טביעות בהשוואת מיומנים ההשוואה את המבצעים העובדים המאגר, לניהול הרשות

לכך. מתאימה הכשרה עברו ולא פנים תמונות בהשוואת ולא אצבע

פנים: תווי של נוסף השוואה מנוע ידי על היתוך ביצוע

 יהיה ניתן הביומטרי במאגר מטעמה, המסכם בדו"ח המאגר לניהול הרשות שציינה כפי

 "מגן" מערכת של הן - ההשוואה מנועי שני ידי על (Fusion) "היתוך" בעתיד לבצע

(P L A N  A) להב" מערכת של והן החדשה" (P L A N  B,) משולבת לתוצאה להגיע וכך 

.97עצמה בפני בדיקה כל מאשר יותר טובה

97
7.1 סעיף המאגר, לניהול הרשות מסכם דו"ח
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 של ההשוואה מנוע בין ״היתוך״ לבצע יהיה שניתן היא המשמעות הפנים, חלופת לעניין

 מנוע לבין המבחן(, בתקופת ההשוואה בדיקות בוצעו ושאיתו כיום )הקיים B חברה

 רמת תוצאות את ישפר זה צעד נקיטת החדשה(. במערכת )שייושם A חברה של ההשוואה

הוי של הדיוק  הנבדקים הנושאים לבחינת חיצוני שיקול זהו מסוימת. במידה הפנים זי

 הערכת בעת בחשבון אותו לקחת שיש המבצעי( לשלב נכנסה טרם ״מגן״ מערכת )שכן

קטן. יהיה השיפור בפועל אם גם זו, חלופה

Lambs , Age Progression תופעות המערכת- דיוק בהיבטי הפנים חלופת חסרונות

 מערכות לגבי היום הידועים המרכזיים החסרונות שני נשקלו זו, המלצה גיבוש בעת

הוי מבוססות  להיות הנוטים ואנשים (Age Progression) ההזדקנות תופעת פנים: זי

(.Lambs) גדולה אנשים לקבוצת ביומטרית דומים

 עצמם, באלגוריתמים המשולבים אלו, תופעות עם להתמודדות דרכים קיימות להיום נכון

 התמודדות יותר עוד שישפרו צפוי אשר אלה בנושאים ופיתוחים מחקרים מבוצעים וכן

הקרוב. בעתיד זאת

המערכת הונאת לשם אצבע טביעות לנטילת ביחס עבריינית התנהגות ניתוח 4.4.3.2

 הפועלים כאלו זה ובכלל למיניהם, עבריינים עם להתמודד נועד הביומטרי המאגר

 התחזות באמצעות וכיו״ב, חוקית בלתי הגירה גבול, הברחת פשיעה, טרור, למטרות

כפולה״. ל״הרכשה ניסיונות מול אחרת, בזהות ושימוש

 כדי דרכים למצוא עלול כפולה, הרכשה לבצע מנת על ללשכה, זדון בכוונת המגיע עבריין

 הרשויות התייחסות את למשל ראו זה לעניין אצבע. טביעת של הרכשה לשבש או לחמוק

 שתי גבי על הפרויקט יישום לעמדתן, בלבד. אצבע טביעות על המתבססת חלופה לגבי

 אצבע טביעות בהרכשת קושי הן לכך העיקריות הסיבות אפשרי. אינו בלבד אצבע טביעת

 שכן פנים, תמונות של והשוואה בדיקה על לוותר ניתן לא כי וכן באוכלוסיה, מסוים מפלח

או האצבע טביעות של השחתה ידי על המערכת את לעקוף למתחזים יאפשר זה ויתור
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 שהיא למרות האצבע טביעות 2 חלופת את פסלו הרשויות כי יודגש .98מדומה פציעה

 גבוה ציון קיבלה זו שחלופה ואף כפולות, הרכשות למניעת בצו שנקבע במדד עומדת

המלא. המאגר חלופת לציון המתקרב

 ותודפס בתיעוד שתישמר הפנים שתמונת תמריץ יש לעבריין האצבע, מטביעות להבדיל

 ירצה שהעבריין השימושים מן גדול שחלק משום זאת שלו. הפנים תמונת אכן תהיה עליו,

 בדיקת או המסתמך, הגורם ידי על התיעוד של חזותית בדיקה יצריכו בתיעוד, לבצע

 אימות בהכרח יצריכו ולא היותר, לכל אלקטרונית לחתימה התעודה או לאימות התעודה

הוי מסמך מול ביומטרית )השוואה אצבע טביעות  גורמים של מצומצמת לרשימה נתונה זי

שוטר(. בידי בדיקה לרבות לחוק, בהתאם

 המערכת של החזק העוגן את המהווה הביומטרי הנתון בפועל, אלה, בנסיבות

 ביתר נכון הדבר .האצבע טביעות ולא הפנים תווי תמונת הוא עבריינים מול בהתמודדות

.במקביל תיעוד סוגי בשני להחזיק אפשרות עדיין תהיה בה המעבר בתקופת שאת

 על מרחוק, פנים תווי על שמבוססת ביומטרית מערכת גם ולהונות לנסות ניתן כי לציין יש

 מערכת בו שלנו המקרה זה אין ואולם, (.live) חיה שאינה חלופית תמונה הצגת ידי

 הבקשה הגשת לשם להתייצב צריך עצמו התושב ומאוישת, מפוקחת בלשכות ההרכשה

.99עצמן בעמדות מבוצע והצילום התיעוד להנפקת

האחרונות בשנים אזרחיים לצרכים אצבע בטביעות השימוש בהיקף גידול 4.4.3.3

 בכל ביותר מהותיים שינויים חלו ההפעלה, תורת גובשה בהן 2007/2008 השנים מאז

 שירותים וקבלת מקוונים זהות הזדהות/אימות לצורך ביומטרי, במידע לשימוש הקשור

 ביומטרי במידע השימוש התפתחות היא לכך רבות מני אחת דוגמא באמצעותם.

 קבלת לצורך היתר בין הסלולאריים, הטלפונים באמצעות זהות להזדהות/אימות

למיניהם. ותשלומים בנקאיים שירותים

6 סעיף האוכלוסין, רשות מסכם דו"ח 98 .9.9 סעיף , המאגר לניהול הרשות מסכם דו"ח ; 3.

 פנים תווי של כזה שינוי עצמם. הביומטריים הנתונים את לשנות ניסיון היא נוספת אפשרית עבריינית פעילות 99

אצבע. טביעות של שיבוש או לשינוי בהשוואה יותר דרסטי מהלך הוא
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 חברות המאגד FIDO ארגון של ייסודו הוא הכללי, בשוק זו למגמה הביטויים אחד

M )כולל האלקטרוני והמסחר IT ה- בשוק מובילות icrosoft -ו PayPal ,google וחברות 

 )לא היתר בין בסיסמאות, השימוש החלפת את למטרה לו ששם אחרות(, גדולות אשראי

 קבלת לצורך רלוונטית אלה שינויים של והבנה היכרות .100ביומטריים באמצעים רק(

תושביה. של נתוניהם אגירת בדבר המדינה ידי על החלטה

 בשנים צובר שונות, במערכות לסיסמה כתחליף בעיקר האצבע בטביעות השימוש

 ניידים מכשירים מיליוני מאות בעולם יהיו מאוד הקרוב בעתיד רבה. תאוצה האחרונות

 צפוי כי יצוין .101אצבע טביעות על יתבסס לסיסמה( )כתחליף אליהם הגישה שאימות

 לטביעות יחסית ניכר באופן פחותה במידה אך אחרים, ביומטריים באמצעים גם שימוש

אצבע.

 מהווה לנו, המוכרת בשיטה בסיסמה שהשימוש היא האחרונות בשנים שהתגברה התובנה

 אמצעים הגלובלי. האלקטרוני והמסחר כלכלית להתפתחות ביותר משמעותי מכשול

 טביעות על בעיקר מתבססים והם המרכזיים, הפעולה מכיווני כאחד הוצעו ביומטריים

 כניסתה עם הקרוב בעתיד וכן היום הניידים בטלפונים מימוש לידי באה זו מגמה אצבע.

W 10 ההפעלה מערכת של indows, תהיה בה אינטגרלי חלק לגביה, הידוע פי על אשר 

 iris של אחרות ביומטריות בשיטות גם )כמו אצבע טביעות של סיסמה בתחליף תמיכה

תווי פנים(. ו

 טביעות של גולמיות תמונות של מרכזי ביומטרי מאגר לנהל תחליט המדינה אם זה, במצב

 - כולם לא אם גם - ישראל מתושבי גדול שחלק ובהנחה המדינה, תושבי כל של האצבע,

 של ניהולו למעשה היא המשמעות שלהם, האצבע טביעת שהיא בסיסמה שימוש ייעשו

ישראל״. תושבי של סיסמאות ״מאגר

https://fidoalliance.org100

http://intemet.itbusinessnet.com/article/Biometrics-on-mobile-and-wearable-devices-set-to- 101

become-the-universal-personal-authenticator-3327723
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 תמונות הכולל לאומי, ביומטרי מאגר של בניהולו הסיכונים את מעלה כזה שימוש

 הונאות לבצע שינסו לגורמים אטרקטיבי להיות הופך הוא שכן אצבע, טביעות של גולמיות

ברשת. והתחזות

 מקטעים או אצבע, טביעות הכולל הלאומי הביומטרי המאגר כמו גודל בסדר מאגר אם

 ומיושמים המתוכננים אפשריים ביומטריים ביישומים פגיעה להיגרם עלולה ידלפו, ממנו,

 העושים בתושבים פגיעה גם כמו אחרים, אלקטרוני מסחר וגורמים בנקים ידי על כיום

אחרת. אזרחית בתשתית פגיעה של רמה עד רחב, באופן אלה, ביישומים שימוש

 נדרשים יתרחש כזה שאירוע מנת על .טריוויאלי אינו זה איום של מימושו כי להבהיר יש

 האבטחה מעגלי בהינתן היתר בין גבוהות, יכולות בעל תוקף ידי על מורכבים צעדים שורת

 טביעות 10ב- ולא מורות אצבע טביעות בשתי מדובר כי לזכור יש כן, כמו הפרויקט. של

 סיפון לבטל ניתן לא זאת, עם סיסמאות. של חלקי במאגר מדובר זה במובן כן ועל אצבע

.כלל קיים אינו פי ולהניח לחלוטין זה

 קיימת הייתה לא אשר אחרים, ביישומים אצבע בטביעות השימוש לגבי זו התפתחות נוכח

 המייעצת הוועדה מבוסס, הוא עליו התו״ל ונכתב החוק נחקק עת הנוכחיים, במימדיה

לאומי. במאגר האצבע טביעות שמירת את מחדש לשקול שנכון סבורה

 במאגר הנתונים אבטחת בנושא קפדני פיקוח הליך מתקיים כי לציין לנכון מוצאים אנו

 המאגר )רא׳׳ם(, סייבר איומי לסיכול היחידה ע״י ובראשונה בראש הביומטרי המידע

 בוצעו מכך, המשתמע כל על ביותר״, ״סודי בסיווג קריטית כתשתית מנוהל הביומטרי

 להתממשות קונקרטי חשש כל על ידוע לא זה דו״ח לכתיבת ונכון ומבדקים, סקרים

 מדליפת החשש הוזכר בו בדו״ח מקום לכל רלוונטית זו אמירה .המאגר דליפת סיכון

הביומטרי. המידע מאגר

הציבורי במרחב פנים בתמונות השימוש בהיקף העלייה_____4.4.3.4

 ונפוץ. גלוי נתון להיות הפכו ביומטרי, יישום הפעלת המאפשרת באיכות פנים תמונות

שמהווים אינטרנט, ובאתרי חברתיות ברשתות אלה נתונים מצויים ובראשונה, בראש
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 Instagram, WhatsApp - כגון רבה, תאוצה צברו אשר וזמינים, גלויים מקורות

Facebook, ,Linkedln .ממשלתיים במאגרים הן היום מצויים אלה נתונים כן, כמו ועוד 

 המכיל ישראל מדינת של התחבורה משרד של התמונות מאגר )כגון לאומי מידה בקנה

 ביומטריים(, עיבודים המאפשרת באיכות פנים תווי של תמונות רשומות מיליון 3.5 כ-

 גלוי, מידע הן פנים תווי תמונות נוכחות. כרטיסי הנפקת לשם ארגונים של ובמאגרים

 ״מידע עדיין מהוות אינן אצבע טביעות בעוד ומגוונות, שונות בדרכים להשיגו שניתן

.102גלוי"

 יוצר אינו לאומי תיעוד הנפקת לצורך המדינה ידי על זה גלוי מידע של איסופו בהתאם,

 נתוני אשר מהאוכלוסייה גדול לחלק הרלוונטי הקיים למצב ביחס וגדול משמעותי פער

יחסית. וזמינים גדולים מאגרים במספר היום כבר מצויים שלה הפנים תווי

 פנים תמונות רק המכיל ביומטרי מאגר של האטרקטיביות לומר: ניתן אלה בנסיבות

 הסיכון בהשגתו. להשקיע שיש והמאמץ הטרחה נוכח יותר נמוכה עוינים גורמים עבור

 ביחס הקיימות וההשלכות מהסיכון שונים הזו בעת האצבע טביעות מדליפת וההשלכות

פנים. תמונות לדליפת

 שינוי בגדר איננה הפנים, במשרד הביומטרי במאגר פנים תמונות שמירת כי לומר, ניתן

 מאגר מקימה המדינה בו ממצב בשונה הקיים, למצב ביחס קוו״, ה״סטטוס של משמעותי

אצבע. טביעות גם המכיל ביומטרי

הפרטיות הגנת שיקולי_____4.4.3.5

 והוא הפרטיות, הגנת בהיבטי משמעויות יש בלבד תמונות מאגר של בחלופה לבחירה

מידתי. פתרון מהווה

 שימוש נעשה בהם הפיננסיים היישומים מרבית לפיה המסחרי בשוק ברורה מגמה קיימת כי להדגיש יש 102

 אימות על אלא מאגר, מבוססי אינם מחשוב, למערכות לכניסה אצבע בטביעת שימוש גם כמו אצבע, בטביעות

 )מאגר גלויים מקורות מהווים אינם בישראל היום הקיימים הגדולים האצבע טביעות מאגרי בודדת. רשומה מול

ישראל(. משטרת של החשודים מאגר צה"ל,
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 המידע הפחתת משמעותה במאגר, שיישמר הביומטרי כנתון בלבד פנים בחלופת בחירה

 בצמצום הדוגלים הפרטיות, שיקולי מבחינת העדיפה ,במערכת הנשמר הרגיש הביומטרי

מרכזיים. מידע במאגרי הנשמר מידע

 לפגיעה הסיכוי את מפחית אצבע טביעות ללא מאגר של קיומו לעיל, שפורט כפי בנוסף,

 בפרטיות גם לפגיעה להביא עלול אשר אצבע, טביעות על המבוססים אחרים ביישומים

אלה(. ביישומים הרוחבית לפגיעה )מעבר

 מקדמת זה, במקרה אצבע טביעות מידע, במאגר הנשמר הביומטרי המידע היקף הפחתת

 גבי על רק נשמר זה מידע כאשר שלו, האישי במידע הפרט של השליטה תחושת את גם

 מודעות ותוך מבוקר במקום נעשה הפנים שתצלום כיוון כן, כמו אצלו. המצויה התעודה

 ונמנע מוסר שהוא במידע האדם שליטת את לחזק כדי בכך יש המצולם, האדם של מלאה

היישום. לטובת צורך בו אין אשר עודף, מידע נמסר בו מצב

 מעקב לצרכי פנים בתמונות בשימוש הקיים לחשש מודעת המייעצת הוועדה

(surveillance.) ברשתות משמעותי מרכיב הן הפנים תמונות שבו בעידן זאת, עם יחד 

 מניעת על לעמוד יש פוחתת. זה טיעון של עוצמתו נוספים, גלויים ובמקורות החברתיות

 החוק, הוראות של ועמידה המרבית האבטחה תפישת באמצעות זה סיכון של התממשותו

 גם שימושים״, מ״זליגת ולהימנע זה, מסוג במאגר המותרים לשימושים ביחס בפרט

שניתן. ככל חקיקה, תיקוני באמצעות

87



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

הביומטרי במאגר שיישמר המידע כי ממליצה המייעצת הוועדה
בלבד פנים תמונות יהיה

 לכל מורות אצבע טביעות ושתי פנים תמונת לכלול ימשיכו הזיהוי מסמכי
תושב/ת;

 אשר מספק פתרון הוא בלבד פנים תמונות הכולל הביומטרי המידע מאגר
 מפחית ומאידך הכפולות", ה"הרכשות תרחיש למניעת איכותי מענה נותן מחד

ותושביה; ישראל ממדינת ממשיים סיכונים

 מאגרים ניהול לצרך מדינות מספר ידי על היום וממומש ישים הוא זה פתרון
בישראל. האוכלוסייה לגודל מתאים והוא לאומי, מידה בקנה

יד; בהישג פתרונות קיימים זו לחלופה הקיימים לחסרונות

 של והעיקרית הראשונה המטרה את המשרת ומידתי, סביר מאוזן, פתרון זהו
ישראל; תושבי עבור ואמין חכם תיעוד הנפקת - החוק

הבאות: לסוגיות לב שימת תוך ניתנת זו המלצה

שלה; הדיוק את ומשפר ביומטרית מערכת ביצועי עם מיטיב ביומטריות ריבוי •

 ביחס הביומטרי המאגר מול השימושים כל את לבצע תוכל לא ישראל משטרת •
החוק; פי על כיום לרשותה העומדים אצבע, לטביעות

 נעדרים זיהוי לצורך הביומטרי במאגר מיטבי שימוש לעשות ניתן יהיה לא •
וחללים;

 עבודה להצריך עשויים בלבד פנים תמונות על המבוסס פתרון במימוש החסרונות •
נוספת; ידנית

 שימוש עושות מדינות בהם בעולם מקבילים פרויקטים גם הציגו הרשויות •
אצבע; וטביעות פנים תמונות על המתבסס במאגר

88



The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

הפרויקט חיי לאורך המייעצת הוועדה של נוספות המלצות_______4.5

 על גם להמליץ לנכון הוועדה מוצאת הביומטרי, המאגר לתכולת ביחס להמלצתה בנוסף

:בעתיד גם הפרויקט חיי לאורך למימוש, צעדים שורת

הניתן. פפל חכם, בתיעוד ישראל תושבי פלל להצטיידות עד הזמן משך צמצום 4.5.1

לעיל. 4.2 בסעיף ראו זה במהלך העיכוב עקב הנגרמים לנזקים

 הביומטריה תחומי של הדינמיות נוכח מדעי: - טכנולוגי מעקב צוות הקמת 4.5.2

 להקים מוצע בעולם, אלה תחומים של התדירות ההתפתחויות ולנוכח והמחשוב

 והמגמות הטכנולוגיות ההתפתחויות אחר יעקוב אשר מדעי - טכנולוגי צוות

 שיפור את יאפשרו שתוצריהם מחקרים של הבשלה גם כמו זה, בתחום העולמיות

 הוועדה ,4.3.2.1 בסעיף שמפורט כפי הפרטיות. היבטי שיפור ואת המאגר ביצועי

ישראליים, חלקם בהתהוות, שונים מחקרים הציגו אשר מומחים מספר שמעה

אלה. להיבטים לסייע עשויה הצלחתם אשר

זה, צוות חברי של תחלופה להיות שצריכה סבור המייעצת בוועדה הציבור נציג

ודינמית. עדכנית תהיה שעבודתו מנת על תקופה, מדי

 הביומטריים היישומים על הממונה כי סברו המייעצת הוועדה חברי רוב כי יצוין

 באופן שיפעל מנת על עבודתו, ואת מדעי הטכנולוגי- המעקב צוות את להוביל צריך

 לפרויקט ביחס החוק פי על הממונה של ותפקידיו סמכויותיו נוכח וזאת אפקטיבי,

הפנים. שר ידי על להיקבע צריכה הצוות של הובלתו ששאלת סבר הממונה דנן.

 המאגר מהילת את לבחון הצעה הביומטרי: המאגר למהילת האפשרות בחינת 4.5.3

סינטטיות( ו/או זרות רשומות באמצעות )מהילה ישראל תושבי של הביומטרי

 4.3.2.1 סעיף ראו הוועדה, ששמעה המומחים ידי )על הזדמנויות במספר הועלתה

 אלא עצמה, בפני העומדת בחלופה מדובר אין כי יצוין מחבריה(. חלק ידי על וכן

 שעלול הנזק את להוריד כדי למאגר ״רעש״ הכנסת שמשמעותו מסייע בכלי

ברעיון אלא ומלאה, מגובשת בהצעה מדובר אין כן, כמו וייחשף. היה להיגרם
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 זאת הצעה לבחון מומלץ ותפעולית. משפטית טכנולוגית, בבחינה כרוך שמימושו

המבחן. תקופת תום לאחר האמור, הטכנולוגי המעקב צוות במסגרת

 זאת בחלופה אפשריים שיפורים לבחון מומלץ :ההקבצים״ ״שיטת פיתוח 4.5.4

 הטכנולוגי המעקב צוות במסגרת המייעצת, בוועדה הציבור נציג ידי על שהועלו

 ממשיים קשיים הועלו לעיל, כמתואר אמנם, המבחן. תקופת תום לאחר האמור,

 מימוש וצמצום הפרטיות להגנת בה הגלום הפוטנציאל נוכח אולם השיטה ביישום

 אם זו. שיטה ולפתח לנסות מקום יש כזה, מאגר של בחשיפה הקיים הסיכון

בהמשך. השיטה שילוב ייתכן אלה לקשיים מענים ימצאו

 להמלצות המשטרה והתייחסות הרשויות התייחסות 4.6

המייעצת הוועדה

 הרשויות נציגי הוזמנו אליו (,26 מס׳ )דיון המייעצת הוועדה דיון התקיים 7.5.15 ביום

הוועדה. להמלצות התייחסותם את לקבל כדי ישראל, משטרת נציגי וכן

 )מצגת( המייעצת הוועדה המלצות תמצית אלה לגופים שנשלחה לאחר התקיים הדיון

זה. דיון לפני המשטרה, עם עבודה בדרגי מתאימה עדכון פגישת התקיימה וכן

 ובפרט הוועדה, המלצות כנגד המוזמנים מצד טיעונים הועלו הוועדה דיון במהלך

 הביומטרי. במאגר האצבע טביעות שמירת ויתור תוך הפנים, חלופת על להמלצה ביחס

 לצדדים במיוחד נגעו והם ישראל משטרת נציגי ידי על הושמעו הטיעונים עיקר

נוספים(. טיעונים הושמעו כי )אם והטכנולוגיים התפעוליים

 על שהושמעו הטיעונים ונוכח עמדתה, את תגבש בטרם כי הוועדה קבעה הדיון בתום

 המשטרה, נציג עם הממונה יחידת נציגי של נוספת פגישה תתקיים המשטרה, ידי

 במטה ,17.5.15 ביום התקיימה זו פגישה אלה. טיעונים לבחון כדי עבודה, בדרגי

 לניהול הרשות של הביומטריה יועץ גם בה והשתתף ישראל, משטרת של הארצי

המאגר.
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וטיעוניה: ישראל משטרת ידי על שהוצגו העובדות עיקרי להלן

לטכנולוגיה הנוגעות טענות

 תפקידה במסגרת פנים תמונות השוואת בתחום מומחיותה את הציגה המשטרה א.

 משפט. בבתי עדויות מתן ובמסגרת פליליים, בהליכים פורנזיות ראיות לגיבוש

 כראיה המשפט, בבית פנים תמונות השוואת תוצאות הצגת בעת המשטרה, לעמדת

 שמדובר גבוהה ב״סבירות מדובר כי סייג, יעלו הפנים מעבדת חוקרי פורנזית,

אצבע. טביעות בהשוואת כשמדובר נדרשת אינה זו הסתייגות וכי אדם" באותו

 מצומצם הוא במשטרה פנים תמונות להשוואת האוטומאטית במערכת השימוש ב.

 עבודה בקבוצות מפתחים היום רק כאשר אצבע, טביעות להשוואת ביחס יותר,

 טביעות תחום בעוד משפט, לבית התיעוד הגשת לאופן הסטנדרטים את בעולם

יותר. הרבה מפותח פלילית כראיה האצבע

 הכשרה בעלי הם התמונות של הידנית הבדיקה את מבצעים אשר המשטרה מומחי ג.

 פורנזית ראיה שתוליד ברמה השוואה לצורך הנדרשת במיוחד, וגבוהה ייחודית

מספקת. סמך ברמת

 תמונות השוואת במערכת שימוש תוך לביצוע הנדרשת הידניות ההשוואות כמות ד.

מרובה. השקעה דורשת עצמה הידנית וההשוואה יחסית רבה היא הפנים

 מערכת היא המשטרה שימוש עושה בה האוטומאטית ההשוואות מערכת )הערה:

 חברת של משוכללת מערכת רכשה המשטרה זמן. מזה פעילה ואינה דרכה בסוף

cogent הוטמעה( טרם היא אולם

 לזיהוי מערכות של הדיוק רמת כי המשטרה מסיקה לעיל המתוארות העובדות רקע על

 ומכאן אצבע טביעות השוואת במערכות כמו גבוהים אינם זו טכנולוגיה ובשלות פנים

 ממצאי על בהסתמך הנבדקים זהות בדבר מוחלטת בהכרעה יכולת חוסר קיים

הפנים. תמונות של בלבד ההשוואה
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 מהמערכת הנדרשת הדיוק רמת את מעלה היתה היא המשטרה, בידי היה הדבר לו

 מההרכשות 95% של למניעה המדד מעל המאגר לניהול הרשות של הביומטרית

הכפולות.

 מרובה ידנית עבודה נדרשת זה מסוג מערכת תפעול לצורך כי המשטרה מסיקה כן כמו

 צורך יש זו עבודה של ביצועה לצורך וכי תפעולית מבחינה להעמיס צפויה אשר

המאגר. לניהול ברשות כיום בנמצא אינם אשר מיוחדת, הכשרה בעלי במומחים

 יותר העברת משמעותה הידנית העבודה ריבוי כי המשטרה מעריכה לכך, בנוסף

בדיקתה. להמשך או האוכלוסין, רשות להכרעת מקרים

 ודמיון )הזדקנות הפנים" ל״חלופת הקיימים החסרונות שני את הדגישה המשטרה

אלה. בעיות על להתגבר ניתן כיצד ברור לא כי וטענה אוכלוסיה( בקרב הפנים

נוספות טענות

 ביחס הביומטרי במאגר שימוש לעשות מיכולתה יגרע באם תפגע המשטרה עבודת ה.

 אשר חשוב חקירתי בכלי מדובר .103החוק פי על היום שמותר כפי אצבע, לטביעות

תפקידיה. במימוש למשטרה לסייע יוכל

 יכול הדבר אם הביומטרי במאגר נוסף ביומטרי אמצעי על לוותר יש מדוע ברור לא ו.

 ולא הדיוק מבחינת המיטבית באפשרות לבחור יש המערכת. לדיוק לסייע

״מספקת״. באפשרות

 המבחן לתקופת מסכם דו״ח להגיש המייעצת הוועדה סמכות לגבי ספקות הועלו ז.

המועדפת. החלופה לגבי המלצות הכולל

 היו לא וכן מספק באופן המייעצת הוועדה בדיוני שולבו היו לא המשטרה נציגי ח.

 אינם והם הנדרש בהיקף המאגר לניהול הרשות של העבודה בתהליכי משולבים

הרשות. של העבודה שיטות את מכירים

103
המבחן תקופת במהלך בתוקף אינן אלה הוראות
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הרשויות: טענות עיקרי

 המבוססת מערכת ביכולת ספק הביומטרי המאגר לניהול הרשות נציג הטילו כללי, באופן

 מהנסיונות 95% למניעת בצו שנקבע ההצלחה במדד לעמוד בלבד פנים השוואות על

מרובה. ידנית עבודה מקרה, בכל תצריך כזה יעד השגת כפולות. להרכשות

 כללית כמגמה פנים בזיהוי נוספים עתידיים בשיפורים ספק הטילו הרשויות מנציגי חלק

 עבודה על בהסתמך זה, ליעד להגיע המסוים היצרן של ביכולתו ספק הטילו וכן

בלבד. אוטומאטית

המייעצת הוועדה התייחסות

 הינה אשר ישראל, משטרת טיעוני את וכן הרשויות טיעוני את שקלה המייעצת הוועדה

 מהמלצתה לשנות כדי בהם שיש סבורה אינה הוועדה הפלילי. הזיהוי בתחום ידע מוקד

הפנים. חלופת לגבי

הוי בתחום היא ישראל משטרת של עשייתה  פורנזית ראיה להשגת המכוונת הפנים זי

 זו. ראיה לביסוס ידנית בהשוואה היא עבודתה וליבת אדם, של להרשעתו פלילי בהליך

 לצורך ביומטריות השוואות מערכת של המסדר מההיגיון בתכלית שונה זו דיסציפלינה

 היא המאגר לניהול הרשות של זו ביומטרית מערכת של מטרתה החכם. התיעוד פרויקט

 לצורך אדם של זהותו לאימות ביחס בלבד החלטה תומכת סטטיסטית כמערכת לשמש

 עשויה זו מערכת שמציפה ההחשדות בדיקת כפולות". "הרכשות ומניעת תיעוד, הנפקת

 מקביל פרויקט בכל הנטענת. הזהות בעלי בהזמנת כרוכה תהיה אשר חקירה להוליד

 אינהרנטי כחלק מערכת, שגיאות בחשבון לוקח אשר תפעולי למדד סף נקבע בעולם

 הרשעת לצורך מספקת סמך ברמת תוצאה לייצר המיועדים בכלים מדובר ואין מפעילותה,

בפלילים. אדם

 לשמש יכולה אינה להיום נכון המשטרה את המשמשת הפנים תמונת השוואת מערכת

 ביחס לא א. הביומטרי- המאגר של והמתקדמת החדשה המערכת מול להשוואה בסיס

ועוד, זאת שתידרש. הידנית העבודה היקף להערכת ביחס לא ב. המערכת ביצועי להשוואת
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 באופן בהכרח מצולמות אינן השוואה לצרכי שימוש המשטרה עושה בהן הפנים תמונות

ת תאורה בתנאי שצולמו מתמונות נלקחות )חלקן ומתוקנן מבוקר  והן קשות( צילום וזוויו

 על משליך הדבר הביומטרי. במאגר שימוש נעשה בהן התמונות מן האיכות ברמת נופלות

המשטרה. של המערכת ביצועי

 ההשוואות ביצוע לצורך המאגר לניהול הרשות עובדי בקרב מספקת מיומנות העדר

מתאים. אדם כוח גיוס או מתאימה הכשרה ידי על להשלמה ניתנת הידניות

 במערך גם הכפולות, מההרכשות 95% מניעת של למדד להגיע ניתן זה, בדו״ח שהוצג כפי

הוי על המתבסס  יחסית. גבוה מדד מציגה הנוכחי, היצרן הצהרת גם במאגר. בלבד פנים זי

 מתאימה עבודה מתודת לבנות המאגר לניהול הרשות תוכל הוועדה המלצות ויאומצו היה

 גם רלוונטי זה יעד מקרה, בכל יכולותיה. את תמקסם אשר בלבד פנים השוואת למערכת

ידנית. עבודה ביצוע לאחר הצו, פי על

 במאגר- האצבע טביעות על הויתור עקב מהמשטרה חקירתי כלי גריעת בדבר הטענה לגבי

השיקולים. במניין להביאה ויש משקל, וכבדת נכונה טענה אכן זו

 מניעת החוק- של העיקרית מטרתו לאור לעיל. האמור כל את שקלה המייעצת הוועדה

 להמליץ נכון כי הוועדה סברה זה, במסמך בהרחבה שפורטו ומהנימוקים כפולות הרכשות

 הכפולות ההרכשות איום עם התמודדות ומאפשר מאגר של קיומו את המאפשר איזון על

 במחיר גם וזאת הניתן, ככל זה בפרויקט הכרוכים הסיכונים צמצום תוך מספק, באופן

המשטרה. מיכולות חלק על ויתור של מאד משמעותי
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תודות______.5

 ולרשות הגבול ומעברי ההגירה האוכלוסין לרשות להודות מבקשת המייעצת הוועדה

 את לקיים כדי המבחן תקופת במהלך במאמצים חסכו לא אשר הביומטרי, המאגר לניהול

 לצורך מצידן הפעולה ושיתוף דיונים של בשורה הוועדה בפני הופעתן על עליהן, המוטל

הוועדה. שניהלה הפיקוח הליך של קיומו

 אשר )רא׳׳ם( בשב״כ סייבר איומי לסיכול היחידה לנציגי להודות הוועדה מבקשת כן

 ביצוע לשם לה נדרש שהיה המידע את בפניה והציגו הוועדה בדיוני הם אף השתתפו

להמלצותיה. והתייחסו הוועדה בפני הופיעו אשר ישראל משטרת ולנציגי עבודתה

 בצדם לקחו הוועדה, חברי של מטעמם הקבועים לנציגים להודות הוועדה מבקשת עוד

 ההמלצות ולגיבוש לעבודתה תרמו לה, שסייעו המקצועיים וליועצים בישיבותיה, חלק

משמעותית: תרומה זה, במסמך המובאות

 במשרד הביומטריים היישומים על לממונה המשפטית היועצת ריבלס, צבי בן נעמה עו״ד

המייעצת. הוועדה ומרכזת הממשלה ראש

 טכנולוגיה למשפט ברשות ופיקוח רישוי מחלקת מנהלת מגזניק, - שמרלינג לימור גב׳

המשפטים. במשרד ומידע

הלוט״ר. במטה טכנולוגיה רח״ט זקס, יואב מר

 המרכזית בלשכה ומפקד דמוגרפיה בכיר אגף ומנהלת סמנכלי״ת צדקה, פנינה גב׳

לסטטיסטיקה.

 במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט ברשות ופיקוח רישוי מחלקת ברסקי, טניה גב׳

המשפטים.

 ראש במשרד הביומטריים היישומים על הממונה ביחידת בכיר אגף ראש אליסף, עמי מר

הממשלה.
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 במשרד הביומטריים היישומים על הממונה ביחידת ייעודית מובילה עובדיה, סימה גב׳

הממשלה. ראש

 הממשלה. ראש במשרד הביומטריים היישומים על הממונה לשכת מנהלת לבנה, יסמין גב׳

. לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה יועץ שטיינברג, דוד פרופ׳

 ראש במשרד הביומטריים היישומים על לממונה הביומטריה בתחום יועץ צור, אלעד מר

הממשלה.

 ראש במשרד הביומטריים היישומים על לממונה הביומטריה בתחום יועץ ישי, עופר מר

הממשלה.

 במשרד הביומטריים היישומים על לממונה המידע אבטחת בתחום יועץ נאמן, אורי מר

הממשלה. ראש

 הביומטריים היישומים על לממונה המידע אבטחת בתחום יועץ אפרים, בן אבנר מר

הממשלה. ראש במשרד

 ובהם בפניה, הופיעו אשר המוזמנים לכל להודות המייעצת הוועדה מבקשת כן כמו

 עדי פרופ׳ חיפה, מאוניברסיטת דונקלמן אור פרופ׳ מהטכניון, ביהם אלי פרופ׳ המומחים

 מומחה שקמוני, דורון ומר העברית מהאוניברסיטה דולב דני פרופ׳ ויצמן, ממכון שמיר

 שהוטלה המטלה את לממש תוכל שהיא מנת על מזמנם הקדישו אשר מידע, לאבטחת

הפנים. שר בפני אלה חשובות המלצות להציג שתוכל וכדי בצו עליה
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 תשע״ה סמן, ט>

2015 מאי, 27

אל:

 זיהוי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי הכללת חוק פי על שמונתה המשותפת הוועדה יו״ר

.2009 התש״ע מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים

רב, שלום

 בחינת ועל המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה פעילות סיכום

27.5.75 ליום מעודכן מסמך תוצאותיה-

 ובחינת המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה לעבודת הביניים לסיכום בהמשך

 פעילותה על המלא הפירוט להלן ,29.1.15 ביום המשותפת הכנסת לוועדת נשלח אשר תוצאותיה,

:המבחן תקופת תום לקראת המייעצת הוועדה של

 זיהוי אמצעי הכללת לצו ד10 סעיף פי על הפנים שר ידי על 20.6.13 ביום מונתה הוועדה .1

 )להלן: 2011 תשע״א מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי ונתוני ביומטריים

לצו(: ד10 בסעיף קבוע )ההרכב הוועדה חברי שמות להלן ״הצו״(,

״הממונה״( )להלן: יו״ר הביומטריים, היישומים על הממונה ולצר, רם מר

הממשלתי הסטטיסטיקאי פפרמן, דני פרופ׳

 המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות ראש בכר, אלון מר

 הלוט״ר מטה ראש דוד, בן איתן מר

ציבור נציג ז׳בוטינסקי, זאב מר

 של מדיוניה חלקים המבחן. תקופת של ולתחילתה למינויה בסמוך עבודתה את החלה הוועדה .2

פרוטוקולים בפרויקט. המידע לאבטחת הקשורים בנושאים ועסקו מסווגים היו הוועדה

91919 ירושלים הקריה, , 3 קפלן דואר, לקבלת כתובת
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 רלוונטיים לגורמים הועברו הוועדה החלטות לגבי ועדכונים הפנים שר ללשכת הועברו מלאים

נוספים.

 הרשות נציגי הוועדה, חברי של מטעמם משקיפים הוועדה, חברי השתתפו הוועדה בדיוני .3

 על הממונה יחידת עובדי הגבול, ומעברי ההגירה האוכלוסין ורשות הביומטרי המאגר לניהול

 רלוונטיים ומוזמנים מידע ובאבטחת הביומטריה בתחום מומחים הביומטריים, היישומים

לעניין. בהתאם נוספים,

 שונות מצגות לה הוצגו וכן הדיונים, ובמהלך התכנסותה, לפני רקע חומרי קיבלה הוועדה .4

דנה. בהן בנושאים התומכות

:זה למועד נכון התקיימו אשר הדברים( )עיקרי הוועדה דיוני פירוט .5

: 30.7.03 מיום 1 מס' דיון .5.1

 המאגר לניהול הרשות מראש החכם התיעוד פרויקט לגבי כללית סקירה קיבלה הוועדה

 וכן שמני יוגב מר האוכלוסין, ברשות מידע מערכות אגף וממנהל קמני גון מר הביומטרי,

 העומד הביומטריים, היישומים על הממונה של וסמכותו הוועדה סמכויות לגבי סקירה

זה. לפרויקט ביחס בראשה,

:13.8.13 מיום 2 מס' דיון .5.2

 פרוצדוראליות החלטות קיבלה וכן לצו בהתאם תפקידה לגבי סקירה קיבלה הוועדה

 גיבוש לשם הנדרשת בהיערכות הוועדה דנה כן כמו דיוניה. התנהלות לאופן הנוגעות

לצו. (1א)11 בסעיף כנדרש המבחן בתקופת הנבחנים לנושאים למשקלים ביחס החלטתה

מס' דיון ,10.11.13 מיום 5 מס' דיון ,30.10.13 מיום 4 מס' דיון ,2.10.13 מיום 3 מס' דיון .5.3

.12.11.13 מיום )טלפוני( 6

(1א)11 סעיף לפי כנדרש הנבדקים לנושאים המשקלים בקביעת הוועדה דנה אלה בדיונים

 לצורך אליה שהועברו הרשויות של הדעת בחוות הוועדה עיינה הדיונים במסגרת לצו.

 בדיון התקבלה סופית החלטה והבהרות. השלמות ביקשה בצו, כנדרש היוועצות קיום

:להלן כמפורט 5 מס'
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 המשקל

)%( שנקבע

סעיף

)ב(9

הנבדק הנושא לצו

12 אחרת בזהות להתחזות או כפולה להרכשה חשד התקיים בהם הפעמים מס׳ (1)

12 1 בפסקה שנמצאו במקרים הכפולה הזהות איתור יכולת (2)

16

 ונתונים אמצעים לגבי מוטעית זיהוי תוצאת התקבלה בהן הפעמים מספר

 הדחיות מספר המוטעות, הקבלות מספר זה ובכלל ביומטריים,

 המוטעות ההתאמות מספר המאגר, ולגבי זיהוי מסמך המוטעות,לגבי

המוטעות ההתאמות אי ומספר

(3)

5 התפעולית המורכבות מידת (4)

7 האוכלוסין לרשות מענה מתן יכולת (5)

5 ישראל למשטרת מענה מתן יכולת (6)

6
התיעוד מבקש לתושב השירות רמת (7)

17 התושב של מידע פרטי ועל חוק לפי לפרטיות הזכות על הגנה יכולת (8)

3 אדם וכוח הטכנולוגיות למערכות בנוגע לרבות תקציביות, עלויות (9)

17 מידע אבטחת לדרישות מענה מתן (10)

100 סה״כ

 המבחן תקופת בפרוטוקול נוספות והשלמות התאמות לבצע יש כי הוועדה קבעה כן כמו

הנבדקים. מהנושאים חלק לגבי

 להעביר מקום יש כי רוב בדעת הוועדה החליטה המשקלים, לגבי ההחלטה הפצת לגבי

(.6 מס׳ )דיון אותה לחסות ולא לרשויות גם בנושא החלטתה את
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27.11.13 מיום 7 מסי דיון .5.4

 (3)ב()30 סעיף מכוח הביומטריים היישומים על הממונה של הפיקוח בתכנית עסק הדיון

 ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי הכללת לחוק

 ניהול סוגיית הועלתה הדיון. למועד נכון שנמצאו העיקריים ובפערים ,7119 תש״ע מידע

 (,PLAN B) זמנית מערכת גבי על הביומטרי, המאגר לניהול הרשות של המרכזית המערכת

 תכנית בהשלמת הצורך וכן (PLAN A) הקבועה המערכת של ברכישתה עיכוב חל כאשר

הרשויות. ידי על המפורטת העבודה

1.1.14 מיום 8 מסי דיון .5.5

 לניהול הרשות של המרכזית המערכת ניהול לסוגיית השונים בהיבטים דנה הוועדה

 הצורך על ועמדה (PLAN B / A) לקבועה הזמנית מהמערכת והמעבר הביומטרי המאגר

 שעשויות ההשלכות לגבי היתר בין רלוונטיות, לשאלות מענה ומתן מסמכים בהשלמת

 עמדה כן כמו המבחן. בתקופת הבדיקות תוצאות תקפות על המערכות בין למעבר להיות

 ידי על המבחן לתקופת המפורטת העבודה תכנית בהשלמת החשיבות על הוועדה

הרשויות.

29.1.14 מיום 9 מסי דיון .5.6

 הראשון העיתי בדו״ח המפורטים העיקריים הפיקוח ממצאי את לוועדה הציג הממונה

הממונה. של

5.3.14 מיום 10 מסי דיון .5.7

 לסיכול החטיבה נציגי השתתפו )בדיון בפרויקט המידע אבטחת בסוגיות דנה הוועדה

 המבחן. לתקופת הרשויות של המפורטת העבודה תכנית לוועדה הוצגה וכן סייבר( איומי

הממונה. של לבחינתו שתועבר וביקשה התכנית את קיבלה הוועדה
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23.4.14 מיום 11 מס' דיון .5.8

 הוצגה אשר הרשויות של המפורטת העבודה מתכנית העולות שונות בסוגיות דנה הוועדה

התכנית. את בחנה אשר הממונה יחידת ובתובנות הקודם, בדיון לה

25.6.14 מיום 12 מס' דיון .2.9

 הביומטרי המאגר לניהול הרשות של המרכזית המערכת ניהול בסוגיית דנה הוועדה

 בעניינם נושאים שני נותרו כי וקבעה (PLAN B / A) לקבועה הזמנית מהמערכת והמעבר

 הנוגע נוסף מקצועי אישור הצגת והם החלטה מתן לשם מענה לקבל הוועדה מבקשת

 הסבה נוהל של קיומו ובדיקת המבחן תקופת לתוצאות הרלוונטיים הממצאים לתקפות

 לניהול הרשות ידי על המבחן בתקופת החלופות בדיקת אופן לוועדה הוצג כן כמו מתאים.

הביומטרי. המאגר

9.9.14 מיום 13 מספר דיון .5.10

 לבדוק כדי לקיים האוכלוסין רשות שמבקשת ובניסוי התשאול״ ב״חלופת דנה הוועדה

 הממשלתי הסטטיסטיקאי עמדת ובעקבות הדיון, בתום בצו. הנדרש פי על החלופה את

 לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה הוועדה החליטה לוועדה, שהוצג הניסוי לתיקוף ביחס

 ניסוי לגבי לסיכום להגיע בניסיון זה, בעניין האוכלוסין רשות עם נוסף דיון תקיים

 בדיון לוועדה יציג הראשי הסטטיסטיקאי כי נקבע כן כמו התשאול. לחלופת מתוקף

 כי וקבעה הוסיפה הוועדה החלופה. לבדיקת ידו על שהוצע ההסתברותי המודל את הבא

 ידה על שיוצגו והתוצרים המבחן תקופת סוף לקראת לתפקידה ביחס דיון תקיים היא

הפנים. לשר

28.9.14 מיום 14 מס' דיון .5.11

 רשות עמדת הוצגה במסגרתו התשאול״ ״חלופת בנושא נוסף דיון קיימה הוועדה

 האוכלוסין רשות החלופה. את לבדוק יש בו לאופן ביחס הלמ״ס ועמדת האוכלוסין

 האוכלוסין, רשות ידי על שהוצע לניסוי ביחס הלמ״ס עמדת נוכח כי הוועדה את עדכנה

 על המוצע ההסתברותי המודל את הציגה הלמ״ס הצו. בתיקון הצורך את הרשות תבחן

 בהשלמות צורך יש אולם סביר, הוא זה מודל כי החליטה הוועדה החלופה. לבחינת ידה

 לפי מתחזים קבוצות בפילוח צורך יש כי נקבע היתר, בין גיבושו. לשם נוספת ובעבודה

גופי בין לתיאום יפעל אשר הלוט״ר ידי על שתבוצע עבודה הפרויקט, של הייחוס איום
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 קוראת היא רמו״ט ראש להמלצת בהתאם כי הוסיפה הוועדה כך. לשם השונים הביטחון

למתחזים. הנוגעים מספריים נתונים לאיתור פעולותיהן את למצות לרשויות

27.10.14 מיום 15 מס' דיון .5.12

 בפרויקטים בשימוש המצויים שונים ביומטריים אמצעים על סקירה קיבלה הוועדה

 הוועדה ובתפקיד המדינה מבקר דו״ח בטיוטת הוועדה דנה כן כמו בעולם. דומים

המבחן. תקופת בתום ותוצריה

11.12.14 מיום 16 מס' דיון .5.13

 בסוגיות והכריעה הביומטרי המאגר לניהול הרשות של המרכזית במערכת דנה הוועדה

 על הסורקים החלפת של בהשלכה הוועדה דנה כן כמו (.12 דיון )ראו זה בנושא שנותרו

 הרשויות היערכות זה: בדיון הוועדה עסקה בהם נוספים נושאים המבחן. תקופת

 תקופת בתום ותוצריה הוועדה תפקידי המבחן, תקופת של הזמנים בלוח לעמידה

המבחן.

11.1.15 מיום 17 מס' דיון .5.14

 בהתאם המבחן, בתקופת הנבחנות לחלופות הציונים מתן באופן דנה הוועדה

 לגבי נוסף דיון התקיים כן, כמו לצו. )ב(9 בסעיף המפורטים הנבדקים״ ל״נושאים

 הופיע הדיון של זה בחלק המבחן. תקופת בתום ותוצריה סמכותה הוועדה, תפקידי

מידע. לאבטחת מומחה שקמוני, דורון מר הוועדה בפני

1.2.2015 מיום 18 מס' דיון 5.15

 בפני שסקר למדע ויצמן ממכון שמיר עדי פרופ׳ חלק לקח הדיון של הראשון בחלקו

 את המבחן, תקופת במהלך שנבדקה ההקבצים״ ״שיטת עקרונות את הוועדה חברי

 חברי קיבלו מכן, לאחר בנושא. שאלותיהם על ענה וכן ליישמה שיש סובר בו האופן

 של האחרון בחלקו הממונה. יחידת של השני העיתי הפיקוח דו״ח של סקירה הוועדה

הביומטרי. לפרויקט ביחס המדינה מבקר דו״ח נושא נידון הדיון

16.2.2015 מיום 19 מס' דיון 5.16

:שכללה מצגת לוועדה הוצגה ובמהלכו הביומטרי המאגר לניהול ברשות התקיים הדיון

 בחינות הביומטרי, החוק הפרויקט, סטטוס ויעדיה, לרשות ביחס פרטים לפרויקט, רקע

 באבטחת טיפול המאגר, ייעוד המאגר, ומטרת נחיצות בחינת המבחן, בתקופת ומדידה
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 מכן לאחר בארץ. ומאגרים ביומטרי תיעוד על נתונים המאגר, תכולת ופרטיות, מידע

 האוכלוסין רשות נציגי הצטרפו הדיון של השני לחלקו תשובות. שאלות- דיון התנהל

 חלופת נושא הוצג מכן, לאחר במאגר. להבדק שעתיד ההקבצים שיטת חלופת נושא ונידון

והלמ״ס. האוכלוסין רשות נציגי ידי על התשאול

9.3.2015 מיום 20 מס' דיון 5.17

 הנבדקות לחלופות הציונים מתן לאופן ביחס הרשויות מנציגי סקירה קיבלה הוועדה

 הצו. פי על המחויב הוועדה, עם הרשויות של ההיוועצות הליך לקראת המבחן בתקופת

 ההקבצים שיטת בדיקת סיכום מסמכי הוועדה לחברי יעבירו הרשויות נציגי כי סוכם

לחלופה. הציון מתן בנושא הדיון בטרם

16.3.2015 מיום 21 מס' דיון 5.17

הרשויות. נציגי עם המספריים הציונים מתן לגבי היוועצות דיון קיימה הוועדה

22.3.2015 מיום 22 מס' דיון 5.18

 המחשב למדעי מהפקולטה ביהם אלי פרופ' עם נפגשה הוועדה הדיון, של הראשון בחלקו

 בחלקו חיפה. באוניברסיטת המחשב למדעי מהפקולטה דונקלמן אור ופרופ' בטכניון

 לציוני ביחס הוועדה עם הרשויות של ההיוועצות הליך המשך התקיים הדיון של השני

 עם המשולב המודל מסמך את הוועדה לידי יעבירו הרשויות נציגי כי סוכם החלופות.

 שיטת לגבי נוספת פגישה תתקיים כי וכן לוועדה, הועבר טרם אשר התשאול, חלופת

לצורך. בהתאם ההקבצים,

16.4.2015 מיום 23 מס' דיון 5.19

 המחשב למדעי מהפקולטה דולב דני פרופ' הוועדה בפני הופיע הדיון של הראשון בחלקו

 הפיקוח הליך סטטוס של סקירה הוועדה לחברי הוצגה בהמשך, העברית. באוניברסיטה

 עבודת הוצגה כן כמו הפרויקט. על הביומטריים היישומים על הממונה יחידת שמבצעת

 המלצתה בגיבוש לדון הוסיפה והוועדה הביומטרי המאגר לנחיצות ביחס ר הלוט״ מטה

המבחן. תקופת תום לקראת
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21.4.2015 מיום 24 מס' דיון 5.20

 דווח במסגרת 2015 מרץ בסוף הוגשו אשר הרשויות, של המסכמים בדוחו״ת דנה הוועדה

 הוועדה דיוני המשך התקיים כן כמו ולכנסת. השרים לוועדת הפנים ושר הממשלה ראש

 יחידת כי סוכם המבחן. תקופת תום לקראת והמלצותיה מסקנותיה לגבי המייעצת

הפנים. לחלופת ביחס המלצה ותציג תבחן הביומטריים היישומים על הממונה

30.4.2015 מיום 22 מס' דיון 2.20

 לחלופת ביחס הוועדה לעמדת להצעה הפרקים ראשי עם מצגת לוועדה הוצגה בדיון

 בין לאזן הצורך המדינה, רשויות לגבי ההצעה למשמעויות ביחס דיון התנהל הפנים.

 כי סוכם ההצעה. של והתפעוליים הטכנולוגיים ההיבטים נידונו וכן שונים וערכים צרכים

 הבא הוועדה לדיון שיגיעו מנת על ולמשטרה לרשויות תועבר הוועדה של ההמלצה טיוטת

 הביטחון רשויות התייחסויות קבלת ירכזו לוט״ר כי סוכם כן כמו התייחסותם. ויציגו

ההמלצה. לטיוטת

7.5.2015 מיום 26 מס' דיון 5.22

 הביומטרי המאגר לניהול והרשות האוכלוסין רשות נציגי הציגו הדיון של הראשון בחלקו

 הציגו הדיון של השני בחלקו המייעצת. הוועדה המלצת לטיוטת ביחס התייחסות את

 היתר, בין עלו, אלה בפגישות ההמלצה. לטיוטת התייחסותם את ישראל משטרת נציגי

 נציגי בין נוספת מקצועית ישיבה תתקיים כי וסוכם וטכנולוגיות תפעוליות משמעויות

המשטרה. נציגי לבין הממונה יחידת

 עד אליו יוגש מטעמה דו״ח כי הפנים לשר המייעצת הוועדה הודיעה זו ישיבה בעקבות ***

.28.5.15 ליום

20.5.15 מיום 27 מס' דיון 5.23

 יחידת נציגי בין שהתקיימה המקצועית הישיבה לגבי עדכון קיבלה המייעצת הוועדה

 הרשות יועץ גם השתתף זו )בישיבה והמשטרה הביומטריים היישומים על הממונה

 הכולל המבחן לתקופת המסכם הדו״ח בטיוטת דנה הוועדה הביומטרי(. המאגר לניהול

המלצותיה. את
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בשטח סיורים .

 החכמות הזהות תעודות של ההנפקה ובמרכז בחדרה האוכלוסין בלשכת הוועדה ביקור .6.1

.3.12.13 ביום בקיסריה )״פתקית״(

.26.3.14 ביום בירושלים )״ארבל״( הדרכונים הנפקת במרכז הוועדה ביקור .6.2

.9.4.14 ביום הביומטרי המאגר לניהול ברשות הוועדה ביקור .6.3

.16.2.2015 ביום הביומטרי המאגר לניהול ברשות הוועדה ביקור .6.4

בברכה,

 עו״ד ריבלס, צבי בן נעמה

המייעצת הוועדה מרכזת
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The State of ISRAELישראל מדינת

החכם התיעוד לפרויקט המבחן תקופת התנהלות על המפקחת המייעצת הוועדה

תוצאותיה ובחינת

-בלמ״ס -

ג׳ נספח



תשע״ה ניסן, י״א

2015 מרץ, 31

לכבוד

״ב ה ן יולי ח י טי ש ל ד  א

ת יו״ר ס כנ ה

רב, שלום

ח הגדון: אי על דיוו צ מ ה מ חינ ת הב פ קו ת חן ב ב מ פן על ה ס או שו ת של היי או ר ק הו חו ת ה צו חי ם ונ  קיו

ר אג מ רי ה ט מ ביו תיו, ה טרו מ ם ו א ת ה ק ב חו ת ל ל ל כ מצעי ה ס זיהוי א יי ר ט מ זיהוי ונתוני ביו

□ זיהוי אמצעי הכללת לחוק (4)41 סעיף להוראות בהתאם .1  זיהוי ונתוני ביומטריי
 על דיווח בזה להגיש מתכבדים אנו ,2009תש״ע- מידע, ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים

 בחוק. כהגדרתה המבחן, תקופת במהלך האמור לחוק (1)41 בסעיף כאמור הבחינה ממצאי
.29.06.15 ביום ותסתיים 30.06.13 ביום החלה אשר תקופה

 פי על סמכותו הפעלת לעת הפנים, שר ידי על ישקלו במסגרתו המובאות וההמלצות הדיווח .2
האמור. לסעיף בהתאם צו מתן לצורך לחוק, (5) 41 סעיף

 הכנסת ועדת חברי חברים יהיו שבה הכנסת של ועדה של שולחנה על הדיווח הנחת על נודה .3
 חוק החוקה לוועדת המשותפת הכנסת ועדת וחברי ביומטריים ליישומים המשותפת

 והטכנולוגיה המדע ולוועדת הכנסת של הסביבה והגנת הפנים לוועדת הכנסת, של ומשפט
בחוק. כהגדרתן הכנסת, של

ם ריי ט מ כי ביו מ ס מ אגר זיהוי ב מ ע מידע וב ״ ש 2009 ת

״כ ה דן גלעד ח ר א

ם שר הפני
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ָרא ְלִגיָנאִקיׁשִקיׁשָקְרָיא""ִאְסת ְ  ב ִ

]תלמודבבלי[

 רקע .0

הטענות על  (הביומטריתלניהול המאגר הביומטרי )להלן: הרשות או הרשות מגיבה הרשות במסמך זה 

 "המבחן של הרשות לניהול המאגר הביומטרי לתקופת המסכם הדוח "ניתוח ששמו במסמךנכתבו שהעיקריות 

(, על ידי התנועה לזכויות 1מהדורות נוספותהופצו בהמשך כשלפניו ואולי ) /42010410הופץ בתאריך  אשרו

 "(. דוח המתנגדיםדיגיטליות )להלן: "

אשר מוצגות בדוח המתנגדים, כאשר מול כל העיקריות מספק מענה תמציתי לטענות של הרשות מסמך זה 

טיעון פורסת הרשות את העובדות בפועל. היכן שהדבר ניתן כולל המענה אסמכתאות ממקורות מהימנים לגבי 

 נושאים רבים, כך שכל המעוניין יכול לבחון את המידע ממקורות אלו בעצמו ולהבין את העובדות לאשורן.

יותר מארבע המבוססות על פעילות בת  עובדות המופיעות בדוח, טענותמול אותן המענה במסמך זה מציג 

לוותה על ידי מומחים  , כמו כלל פעילות הרשות,תקופת המבחן. הכוללות שנתיים של תקופת מבחן ,שנים

ויועצים מומחים  בתחום הביומטריה ובתחום חקר הביצועים, כולל מומחי המרכז למחקרים צבאיים ברפא"ל

  . בתחום

יחידת הממונה על יישומים ביומטריים במשרד רה"מ בוצעו תחת בקרה קפדנית של הפעולות בתקופת המבחן 

את  תללוכ, שמונתה על ידי שר הפנים. הוועדה המייעצת הוועדה המייעצת המפקחת על תקופת המבחןועל ידי 

שלתי, ראש מטה לוט"ר, , הסטטיסטיקאי הממ)יו"ר הוועדה( הממונה על היישומים הביומטריים במשרד רה"מ

 ראש רמו"ט ונציג ציבור.

 

ההאשמות והטיעונים המופיעים בדוח המתנגדים מופנות בעיקרם אמנם לרשות הביומטרית, אולם מתעלמים 

מגורמי האסדרה והפיקוח החיצוניים ומהגורמים המקצועיים שליוו, ביקרו ופיקחו על הרשות בתקופת המבחן. 

מלאים לבחינת התוצאות של תקופת המבחן, לבחינת התהליכים ותוצאות  כל הגורמים הללו היו שותפים

המבדקים, וסמכו את ידיהם על התהליך ותוצאותיו. הטלת דופי במהימנות התהליכים והתוצאות מטילה דופי 

 גם בכל אותם גורמי פיקוח שעשו מלאכתם נאמנה, בצורה קפדנית ודקדקנית. 

 

כי מהסתמכות על העובדות כפי שהינן בפועל, עולה המפרט את מענה הרשות, וכן במסמך זה  המובאמן 

הטענות המובאות בדוח המתנגדים משוללות כל יסוד וכוללות הסקת מסקנות מוטעית ושימוש מגמתי בחלקי 

בפני הציבור ובפני אובייקטיביים דוח המתנגדים מתיימר להיות מסמך רציני שמטרתו הצגת נתונים  עובדות.

. בפועל מדובר 5102מקבלי ההחלטות, מסמך שכביכול מנתח את הדו"ח המסכם אשר הציגה הרשות במרץ 

   חסרות קשר למציאות.מוטעות ודיוקים, אשר מציג נתונים לא מבוססים ומסקנות -במסמך קנטרני, רצוף אי

                                                           
1
ראו בקישור:  

http://www.digitalrights.org.il/files/reports/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%96
%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95

_%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf-%D7%AA_  

http://www.digitalrights.org.il/files/reports/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_-_%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.digitalrights.org.il/files/reports/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_-_%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.digitalrights.org.il/files/reports/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_-_%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.digitalrights.org.il/files/reports/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_-_%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf
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 דו"ח מבקר המדינההתייחסות ל .5

בדו"ח המתנגדים יש התייחסות נרחבת לדו"ח מבקר המדינה, הרצופה מסקנות שגויות ופערי הבנה לגבי אותם 

רק לחלק מתקופת בפרט, יש התעלמות מוחלטת מכך שדו"ח המבקר מתייחס נושאים עליהם הצביע המבקר. 

אותם נושאים  נושאים רבים ובכללםואף שופרו טופלו  , ובפרט בחלקה האחרון,, כאשר במהלכההמבחן

 . או העלה ספק לגביהם שהמבקר ביקש לוודא כי הם תקינים

בנוסף לכך יש התעלמות או לחלופין ניסיון לגמד ולבטל את חוות הדעת של גורמי הפיקוח והאסדרה של תקופת 

גורמים אלו . המופיעים בדו"ח המבקר המבחן, שהביעו את דעתם בצורה מפורשת וחיובית לגבי אותם נושאים

שמונה על פי  והממונה על יישומים ביומטריים במשרד רה"משמונתה על ידי שר הפנים  2נם הוועדה המייעצתהי

 . החוק הביומטרי

 

 ותהטענ .5.0

 הטענות העיקריות הן:

 מהימנות התוצאות  .5.0.0

שמהימנות התוצאות של תקופת המבחן מוטלת בספק, לאור בקשת המבקר המתנגדים נטען דו"ח ב

 לוודא שאכן הנתונים יאפשרו בחינה מלאה ולא יקשו על קבלת ההחלטות בנושא חשוב זה. 

 עבר העדר נתוני .5.0.5

, תוך כדי הסתמכות על דו"ח המבקר, שאין די נתוני עבר על היקף המתנגדים נטעןדו"ח בבנוסף 

 . ההרכשות הכפולות

 שימוש בדגם סורק נוסףו שימוש במערכת השוואה "זמנית" .5.0.2

שימוש במערכת מפיתוח עצמי לניהול  –דו"ח המתנגדים מערב שתי סוגיות שונות שאינן קשורות זו לזו 

הטענה היא . בלשכות רשות האוכלוסין והחלפת דגם הסורק לסורק טוב יותרברשות תהליך העבודה 

 ובמהימנותם. המבחנים ם בתוצאות מיוגשני תהליכים אלו פש

 פערים בבחינת החלופות .5.0.2

יש גם הטענה היא שחלופת התשאול לא נבחנה בצורה טובה ושחלופת ההקבצים לא נבחנה כלל. 

 . , שכלל לא נבחנו אף הןאמירות לגבי חלופות נוספות לכאורה

 אופן מתן הציונים .5.0.2

, והמליץ לבחון אותו שנית ולוודא את נכון למועד הביקורתהמבקר העיר לגבי אופן מתן הציונים, 

 תקפותו. דו"ח המתנגדים נסמך על אמירה זו כדי לחזק את טענתם לגבי מתן ציונים שאינם הגיוניים. 

 היבטי אבטחת מידע .5.0.2

הטענה היא שעצם האזכור של סעיף אבטחת מידע בדו"ח המבקר מצביע על כשלים, גם אם אין פירוט 

 פומבי של כשלים כאלו. 

                                                           
2
 במשרד הביומטריים על היישומים הממונה -ולצר רם: הם בהתאם לצו וחבריה הפנים שר ידי על מונתה המייעצת הוועדה 

 טכנולוגיה למשפט הרשות ראש -בכר עו"ד אלון, הממשלתי הסטטיסטיקן -פפרמן דני' פרופ, ר הוועדה(")יו הממשלה ראש
 .הציבור נציג -בוטינסקי'ז זאב ומר לאומי לביטחון במועצה בטרור ללוחמה המטה ראש -דוד בן איתן, המשפטים ומידע במשרד
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 העובדות .5.5

 מהימנות התוצאות .5.5.0

כל פעילות הרשות בתקופת המבחן נעשתה תחת פיקוח הדוק וקפדני של וועדה מייעצת שמונתה על ידי 

, שהיא גורם אסדרה )רגולציה(  ביומטריים במשרד רה"מהיישומים השל יחידת הממונה על ושר הפנים 

על  גם ביצועי המערכות נבדקה ונותחהפעילות ותהליכי בדיקת החלופות ותוצאות שהוקם על פי חוק. 

אלו הגיעו ובקרה גורמי פיקוח המרכז למחקרים צבאיים ברפא"ל.  –גורם מקצועי בלתי תלוי ידי 

למסקנה שהתוצאות שהרשות הציגה הן מהימנות, ממצות ומאפשרות לקבל החלטה מבוססת לגבי 

 הנושאים נבדקו. 

מגורמי הפיקוח הנ"ל לוודא שעד תום תקופת אלא ביקש גם מבקר המדינה לא פסל את התוצאות 

אכן המבחן אותם פערים לכאורה המופיעים בדו"ח שלו אכן מקבלים מענה ראוי ושלם. הרשות 

מגורמי הפיקוח ומשנה תוקף השלימה את כל הבדיקות והמבחנים בצורה מלאה, ונושא זה קיבל אישור 

 ומהגורמים המקצועיים שליוו את התהליך. 

בתוצאות, שהן תוצאות מהימנות ומלאות, הינו פסול ואינו מתבסס על עובדות ל דופי הניסיון להטי

 כלשהן. 

 

 העדר נתונים .5.5.5

ראשית נבהיר כי מבקר המדינה הדגיש את העובדה שלא בחן את סוגית נחיצות המאגר, אלא העיר לגבי 

חשיבותה של תשתית מידע ונתונים אודות תופעת ההרכשות הכפולות אשר תאפשר למקבלי ההחלטות 

תשתית מידע ראויה הנה בהחלט חלק חשוב מתהליך בחינת לבסס את החלטתם בתום תקופת המבחן. 

צות המאגר. הרשות פעלה בצורה נמרצת במהלך כל תקופת המבחן לצורך השלמת מבחני נחיצות נחי

המאגר כולל בהיבט איסוף והצגת נתונים אודות תופעת ההרכשות הכפולות ונזקיה, ואף הציגה נתונים 

 אלו במהלך התקופה ובעיקר לקראת סיומה, כפי שיוסבר בהמשך. 

פרויקט התיעוד הביומטרי . לעברולא  לעתידצופה ן של מערכת הובהר כבר פעמים רבות שתכנון נכו

 צריך "להילחם את המלחמה של מחר" ולא "להילחם את המלחמה של אתמול". 

. של ניהול סיכוניםסדור תהליך בכל מערך טכנולוגי גדול תכנון ראוי, על פי מתודולוגיה סדורה, מחייב 

נתוני . ובפרט בעתיד חיי הפרויקטכל לאורך תהליך זה נועד כדי להצביע על בעיות אפשריות הצפויות 

ניהול סיכונים, תהליך כזה של עבור הכוללת  מהתמונה אחד, ולא בהכרח עיקרירק חלק העבר הם 

לגבי ביצועי העתיד כלשהו מהימן באותה מידה שביצועי עבר של מנייה בבורסה אינם מספקים חיווי 

נתוני העבר הם אכן תשתית ההסתכלות של ניהול הסיכונים היא תמיד קדימה, לעתיד. של מנייה זו. 

  יחידה. תשתית חשובה, אך בפירוש לא 

מעבודת המטה שקדמה לחקיקה. זהו הגורם בלתי נפרד תהליך סדור וראוי כזה אכן התבצע כחלק 

המלצה חד משמעית לגבי שימוש במאגר ביומטרי. הנחת הראשון במעלה לכך שעבודת המטה כללה 

שעבריינים ופושעים אינם חוזרים לפתע יתה , הנכונה וההגיונית, הישל תהליך ניהול הסיכונים היסוד

למוטב כאשר נשללת מהם היכולת לזייף מסמכי זיהוי. הם פשוט פונים לאפיקים אחרים, שיכולים 
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האפיק הזמין ביותר מסמכי הזיהוי המשוכללים. שיינתן ל רבעקב האמון האף יותר להיות מסוכנים 

, כדי להשיג במרמה )או מרובה( הוא שימוש בהרכשה כפולהעבור אותם עבריינים והקל ביותר למימוש 

 הנתונים מהעולם אכן מוכיחים שמגמה כזו מתרחשת בפועל ונותנים משנה תוקף לכך.תיעוד אמיתי. 

 

מצריך יכולות טכנולוגיות  3מסמכי זיהוי מודרנייםמוצלח של זיוף מצד אחד הוא שהמובנה הפרדוקס 

, מיכון ומגוונים צוות גדול של מומחים מתחומים שוניםמשאבים כספיים ניכרים, של מעצמת על, 

שילוב ה. למעשה, וכל זאת עם סיכויי הצלחה נמוכים מאד -מיוחד שאיננו זמין לכל, הרבה שנות עבודה 

במסמכי זיהוי מודרניים אף הרחיק את אפשרות הזיוף גם על המידע ש 4של החתימה האלקטרונית

)כמובן אם מימוש המערכת הינו נכון ובהתאמה מלאה לתקינה  מחוץ להישג ידן של מעצמות על

 הבינלאומית בנושא זה(. 

, נמצא בהישג ידו של פושע בודד, מזיוף מסמך זיהוי, להבדיל יוף זהותשזהצד שני של הפרדוקס הוא 

גם אם הוא נעדר יכולות טכנולוגיות כלשהן או משאבים כספיים. אם הוא יצליח, יקבל הפושע מסמך 

, אך כזה שהושג במרמה. מסמך כזה יעמוד בכל בחינה מדוקדקת, של מעבדת המסמכים אמיתיזיהוי 

כל צורך ועניין. למעשה גרם המעבר המקצועית ביותר של מז"פ, והוא יוכרז כמסמך זיהוי אמיתי ל

לדרכון אלקטרוני לכך שעד היום, עשר שנים לאחר מכן, לא נתפס אפילו זיוף אחד של דרכון אלקטרוני, 

 אולם התגלו מקרים רבים שבהם דרכון כזה הושג במרמה.

 

 . מהרגע שאפיק זהמסמכים בזיוףכל זמן שמסמכי הזיהוי הם קלים לזיוף יבחרו מרבית הפושעים 

 לקבלת תיעוד בדוי.  היחיד, שנותרים בעצם המסלול המעשי זהות לזיופיאיננו אפשרי יותר הם יפנו 

 

במענה לשאילתה בפרלמנט הבריטי על נתוני זיוף בקשות לדרכונים, שהופנתה לשר הפנים הבריטי 

המצביעים אף הם על מגמה כזו. ניתן לראות קפיצה ענקית  5, נמסרו נתונים לאורך שנים4119ביולי 

בכמות הבקשות המזויפות להנפקת דרכונים שהתגלו, במתאם מפתיע למועד הנפקת הדרכון 

 :שהינו דרכון מאובטח מאד ועשיר מאד בסימני ביטחון(, 4111פברואר האלקטרוני הבריטי )

 

                                                           
3
 ואילך 0222מרבית מדינות העולם שיכללו את מסמכי הזיהוי שלהם משנת  
4
חתימה אלקטרונית הינה תהליך חישובי שמאפשר לגורם המנפיק ליצור מבנה נתונים שכל אחד אחר יכול לאמת אולם לא יכול  

 לייצר מבנה נתונים כזה. 
5
 6, טבלה מס'  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090720/text/90720w0051.htmראו  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090720/text/90720w0051.htm
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מקרים בשנה, לעומת ממוצע גבוה פי ארבע,  0,911-הממוצע לשנים שלפני הנפקת הדרכון החדש הוא כ

מקרים בשנה של ההנפקה ובשנים שלאחר מכן. ההסבר ההגיוני היחיד לקפיצה ענקית כזו  0,811של 

להנפקת דרכון שאינו ניתן לזיוף הוא שינוי צורת הפעולה של העבריינים לאור  ובמתאם כל כך מובהק

חוסנו הרב של הדרכון החדש לזיופים. כאשר נשללה מאותם עבריינם היכולת לזייף מסמכים הם פשוט 

 של זיופי זהות.  -פנו לאפיק אחר 

 

תנים לזיוף יש כמות מסוימת גם כאשר מסמכי הזיהוי עדיין ני –נתונים אלו מצביעים על תופעה נוספת 

של עבריינים שיעדיפו זיופי זהות על פני זיופי מסמכים, כי מסמך אמיתי שהושג במרמה נותן לעבריין 

 . והסיכוי שלו להיחשף קטן יותר חופש פעולה גדול יותר

  

לצורך קבלת החלטות  היחידתשתית כמשמעות לנתוני העבר לתת אין לדעתנו אור כל האמור לעיל, ל

לקבל החלטה אחראית בנושא זה תוך בחירה באחת משתי למעשה יידרשו ומקבלי ההחלטות 

 :כתשתית יחידה העברנתוני בלי להסתמך על כאמור מ, אפשרויות דיכוטומיות
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 התמודדות עם הסיכון -

הכלי המיטבי ולמעשה שימוש בכלי כלשהו כדי להקשות על זיופי זהות או למנוע אותם. 

 ., כפי שעולה מתוצאות תקופת המבחןבמאגר ביומטריהיחיד הוא שימוש 

 התעלמות מהסיכון -

רצה נרחבת בתחום ניהול הזהויות י"לחיות עם הבעיה" תוך לקיחת סיכון והותרת פ

 . ביטחוניתבעיקר , מבחינה חברתית כלכלית ו, על כל המשמעויות הכרוכות בכךבמדינה

 

במעטפות של ניהול סיכונים הצופה קדימה, בטיפול ניתן לראות דוגמה מובהקת לצורת חשיבה זו 

הצבעות כדי לאתר , חירות הכלליות. סינון המעטפות הכפולותבתהליך ספירת הקולות בבכפולות 

מאד מקרים בודדים רק פעם מתגלים צורך משאבים רבים מאד למרות שבכל  ,ושימוש לרעה כפולות

ברור שללא בדיקה תהיינה הרבה . שנבדקות לותמעטפות כפו 411,111-של שימוש לרעה, מתוך יותר מ

נתוני העבר, שהם כאמור מספר תוך מכמה כאלה תהיינה יותר הצבעות כפולות, אך לא ניתן להסיק 

ניהול הסיכונים של תהליך זה אינו יכול להסתמך על אפסי של שימושים לרעה. זהו מקרה מובהק שבו 

בצורה תר, לאור הסיכון של הטיית תוצאות הבחירות. נתוני עבר אלא חייב להתבסס על תמונה רחבה יו

מחייבת  –דומה, הסתכלות קדימה לעידן שבו זיוף מסמכי זיהוי של מדינת ישראל לא יתאפשר יותר 

, שנותרים הנתיב המעשי היחיד להשגת תיעוד בדוי. תוצר תהליך למניעת זיופי זהותלנקוט באמצעים 

 ר הביומטרי. ניהול סיכונים סדור זה הנו הקמת המאג

 

מבקשות ההנפקה לדרכונים הינן  0.25%-שכ 6באמצעות בדיקת מדגםעריך המשרד הפנים הבריטי 

, אולם יש קושי רב להשליך ממספרים אלו לנעשה במדינת ישראל עקב העדרו של 7בקשות מזויפות

 . , לשני הכיווניםוהבדלים אחרים בין המדינות מרשם אוכלוסין בבריטניה

 

 ביומטריות השוואות מבוצעות בו ביומטרי מאגר מיישמת בריטניה האחרונות שניםבחשובה:  הבהרה

אזרחים בריטים, מבקשי דרכון  שלהביומטריים  נתוניהםמניעת הרכשות כפולות. מאגר הכולל את ל

 . בריטי

 

של הדרכון ותעודת  , כאשר די בציוד פשוט וזמין לכל כדי ליצור זיופים טוביםבמדינת ישראל כיום

בהתאם לנתונים אשר כי  אםנמוך בהרבה,  זהות, הצורך של עבריינים בזיוף מהדגמים הישנים הזהות

מדובר בתופעה רחבת היקף מהלך תקופת המבחן ובסופה, הרשות שפורסמו ב הוצגו בהרחבה במסמכי

 בנושא הרשות שהגישה במסמכים בהרחבהמתואר נושא זה . הגורמת נזקים כבדים ביותר למדינה

 .9 5102וכן באוגוסט  51028 במרץ

 

                                                           
6
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080124/text/80124w0007.htmראו  
7
 0, טבלה מס'  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090720/text/90720w0051.htmראו גם  
8
 דוח מסכם לפעילות הרשות הביומטרית בתקופת המבחן 
9
 תופעת ההרכשות הכפולות וגניבת הזהויות -  Iנחיצות המאגר הביומטרי פרק  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080124/text/80124w0007.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090720/text/90720w0051.htm
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הייתה שהנחתה את תהליך ניהול הסיכונים הנ"ל כאשר בוחנים נתונים מהעולם מתברר כי החשיבה 

נכונה מאד וצפתה בצורה מדויקת את התהליכים שקורים בעת מעבר לתיעוד לאומי חכם. ניתן לראות 

על ידי הרשות לניהול כבר מסמך נפרד, שפורסם מהעולם ואסמכתאות למגמה זו בנוספים נתונים 

 המאגר הביומטרי. 

 

 להלן ציטוט לדוגמה ממסמך זה:

Frontexשל ארגון  4102( לשנת Annual Risk Analysisלדוגמה, בדו"ח ניתוח הסיכונים השנתי )
10 

 :11ניתן לראות מגמה זו בבירור

 מגמה 5102שנת  5100שנת  שיטת פעולה

 20%ירידה של  01% 09% זיוף מסמך

 10%ירידה של  9% 01% שינוי מסמך קיים

 00%עלייה של  48% 42% השגת מסמך במרמה

 

 01% 4110-, כאשר ב12בדומה לנתונים אלו, פורסמו נתונים דומים לגבי שנים קודמות על ידי בריטניה

מגמה זו נמשכת  (.011% של עלייה)  4119בשנת  41%מהתיעוד הבדוי שנתפס הושג במרמה, לעומת 

 באופן עקבי.  

 

האפשרויות של זיופי מסמכים, ובכלל זה החלפת תמונה, הולכות ופוחתות, ככל שתעודות הזהות 

ומסמכי הנסיעה משוכללים יותר ומשלבים טכנולוגיות כנגד תהליכים אלו. לעומת זאת, השגת מסמך 

"אמיתי" במרמה הופך להיות המסלול המעשי המשמעותי, ובפרט לאור האמון הרב במסמכי הנסיעה 

 רניים. המוד

 

 , נכתב:410013משנת  Frontexלדוגמה, בדו"ח של ארגון 

 

"Meanwhile, the added security that e-Passports can provide, with 

the provision that they are used correctly, will likely mean that 

fraudulent travelers will move away from falsified passports and 

instead seek to subvert the border control system either by 

attempting look-alike fraud using genuine documents, or by trying to 
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 Frontex  איחוד האירופאי ועוסק בתיאום ותקינה של ביקורת הגבולות במדינות האיחודארגון השייך להינו 
11

  is_2014.pdfhttp://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysראה  
12

ראה  

http://www.icao.int/Security/mrtd/MRTD2/ICAOLACAC%20Regional%20Seminar/OAS%20Grenadfav2%20(2)%20Cu
2Fmobile%2Fdispform%2Easpxthbertson.pdf?Mobile=1&Source=%2FSecurity%2Fmrtd%2FMRTD2%2F%5Flayouts%

%3FList%3D660ee3cc%2Dbd7d%2D4f78%2D8641%2Dd9590d17e420%26View%3Db616fd9b%2D4a61%2D4319%2D
b15e%2Da8877ea0c483%26ID%3D9%26CurrentPage%3D1  

13
 0266מיולי  "Operational and Technical security of Electronic Passports"בשם  Frontexראה דו"ח של ארגון  

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf
http://www.icao.int/Security/mrtd/MRTD2/ICAOLACAC%20Regional%20Seminar/OAS%20Grenadfav2%20(2)%20Cuthbertson.pdf?Mobile=1&Source=%2FSecurity%2Fmrtd%2FMRTD2%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fdispform%2Easpx%3FList%3D660ee3cc%2Dbd7d%2D4f78%2D8641%2Dd9590d17e420%26View%3Db616fd9b%2D4a61%2D4319%2Db15e%2Da8877ea0c483%26ID%3D9%26CurrentPage%3D1
http://www.icao.int/Security/mrtd/MRTD2/ICAOLACAC%20Regional%20Seminar/OAS%20Grenadfav2%20(2)%20Cuthbertson.pdf?Mobile=1&Source=%2FSecurity%2Fmrtd%2FMRTD2%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fdispform%2Easpx%3FList%3D660ee3cc%2Dbd7d%2D4f78%2D8641%2Dd9590d17e420%26View%3Db616fd9b%2D4a61%2D4319%2Db15e%2Da8877ea0c483%26ID%3D9%26CurrentPage%3D1
http://www.icao.int/Security/mrtd/MRTD2/ICAOLACAC%20Regional%20Seminar/OAS%20Grenadfav2%20(2)%20Cuthbertson.pdf?Mobile=1&Source=%2FSecurity%2Fmrtd%2FMRTD2%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fdispform%2Easpx%3FList%3D660ee3cc%2Dbd7d%2D4f78%2D8641%2Dd9590d17e420%26View%3Db616fd9b%2D4a61%2D4319%2Db15e%2Da8877ea0c483%26ID%3D9%26CurrentPage%3D1
http://www.icao.int/Security/mrtd/MRTD2/ICAOLACAC%20Regional%20Seminar/OAS%20Grenadfav2%20(2)%20Cuthbertson.pdf?Mobile=1&Source=%2FSecurity%2Fmrtd%2FMRTD2%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fdispform%2Easpx%3FList%3D660ee3cc%2Dbd7d%2D4f78%2D8641%2Dd9590d17e420%26View%3Db616fd9b%2D4a61%2D4319%2Db15e%2Da8877ea0c483%26ID%3D9%26CurrentPage%3D1
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subvert the issuance process in order to be fraudulently issued with 

genuine e-Passports." 

 

מבצעת הרשות באופן שוטף עבודה , המבקר לדברי מלאה, ובהתאמה בכך הכרוכים הקשיים כל למרות

 , תוך הסתמכות על נתונים מישראלבישראל של איסוף נתונים ובדיקה של היקף ההרכשות הכפולות

כפי שציין עבודת מטה זו מנסה לספק הערכה של היקף הבעיה הנוכחי, . ומהעולם, היכן שהם רלבנטיים

 המבקר בדבריו:

 

המדינה סבור שבמסגרת זו, יש לנסות ולהעריך באופן מקצועי משרד מבקר "

ומבוסס ככל הניתן מה תהא היכולת לקבל תעודות כפולות, ומה יהיה הנזק בגינה 

 "לאחר המעבר של כלל האוכלוסייה לשימוש בתעודות חכמות.

 

צורה מבלי לשכוח שבעתיד תופעת זיופי הזהות באמצעות הרכשה כפולה תגדל בהערכה זו מתבצעת 

הנתונים מהעולם ניכרת מאד, אם לא יהיה כלי שמתמודד עם תופעה זו בצורה מניחה את הדעת. 

מוכיחים שמגמה זו, של גידול ניכר בזיופי זהות, אכן מתרחשת בפועל בעולם, בכל אותן מדינות שבהן 

ומבריטניה, הנתונים העיקריים הם ממדינות האיחוד האירופאי . עם זיופי זהותשמתמודד כזה  אין כלי

כאשר מדינות רבות נמנעות מפרסום נתונים אלו כדי לא לפגוע במעמדן הבינלאומי ובחופש התנועה של 

 תושבי אותן מדינות.

מתן הערכה מהימנה היא בעיה סבוכה מאד, בחלקה בגלל חוסר היכולת לכמת את אפקט ההרתעה 

י המשטרה, אלא מתויגים על פי ובחלקה בגלל שנתונים על זיופי זהות אינם מתויגים ככאלו בתיק

העבירות שבהן היו מקרים כאלו. לדוגמה, תיק של הונאה יתויג כמקרה הונאה ולא כמקרה של זיוף 

 זהות, למרות שמקרה כזה היה בסיסו של התיק.

 

, ארגון לשיתוף פעולה אזורי בנושאי OSCEעדות לקושי שבאיסוף נתונים כזה ניתן לראות בפרסום של 

 :14יחוד האירופאי, שבו נאמראבטחה של הא

 

“It was stressed that currently there are no reliable figures on how many 

travel documents are issued to fraudsters who have either forged 

breeder documents or applied for travel documents by abusing other 

weaknesses in the civil registry process.” 

 

 

 

 

                                                           
14

  http://www.osce.org/secretariat/110610?download=trueראו  

http://www.osce.org/secretariat/110610?download=true
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 שימוש בדגם סורק נוסףושימוש במערכת השוואה "זמנית"  .5.5.2

 לכאורה "זמנית"מערכת השוואה  .5.5.2.0

הרשות אכן משתמשת באופן שוטף במערכת השוואה מפיתוח עצמי, כמו שחלקים אחרים, רגישים 

פנימיים ולא במיקור חוץ ממשלתיים במיוחד, של מערך הנפקת מסמכי הזיהוי פותחו במשאבים 

מתבססת על מנועי השוואה מוכרים ומקובלים, עם המערכת מדובר ברכש במכרז. באמצעות או 

מי נוגע לתהליכי עבודת המשתמש כאשר הפיתוח העצ אלפי התקנות בעולם ועם ניסיון עשיר מאד,

ים את לב , ולא למנועי ההשוואה אשר מהוו(Workflow) המערכתולניהול תהליכי העבודה של 

 המערכת. 

 

 מספק זהכ. שימוש לאורך כל תקופת המבחןימשיך ה בהשימוש ו איננה מערכת זמניתמערכת זו 

מול אותו בסיס הנרכשת במכרז מערכת היתרון גדול מאד, כי הוא מאפשר בחינה השוואתית של 

נרכשת במכרז ה. בחינה השוואתית כזו תאפשר להשתכנע ברמת וודאות גבוהה שהמערכת נתונים

. אלא על נתוני אמתאכן מצליחה להגיע ליעדיה, לא על בסיס נתונים "מלאכותי" של היצרן, 

של בסיס  "ground truth"מאפשרת לדעת את הנתון המכונה לכאורה המערכת "הזמנית" 

הנתונים, כלומר את מצב המוצא של הנתונים, ואז היכולת לשפוט את ביצועי המערכת היא טובה 

ללא מערכת זו נתון זה היה נותר כנעלם. בחינה השוואתית כזו איננה אירוע חד פעמי ולכן  בהרבה.

 היא החלטה טובה וראויה. ואף אחריה ההחלטה על שימור המערכת הזו לאורך כל תקופת המבחן 

-שלוש מערכות בלתי תלויות, כדי שהמערכת השלישית תשמש כהיו נדרשות בעולם אידיאלי 

זה איננו מעשי ולכן אנו כמובן ש, אולם בין המערכות כאשר יש תוצאות שונות( arbitrator)"בורר" 

 "מסתפקים" בשתי מערכות.

 

 דגם הסורק .5.5.2.5

חיישן טביעות האצבע המקורי, שנקנה במכרז כחלק מחבילה כוללת של עמדות הרכשה, התברר 

, אך 15ות מאד מצד אחדמסוגל לקרוא בצורה מוצלחת טביעות אצבע בעייתיאכן כחיישן שבדיעבד 

היכולת של מומחה פורנזי להכריע בעת ספק  –מצד שני התברר כבעייתי מאד מהיבט אחר לחלוטין 

ולאחר סדרת בדיקות מקיפה שבוצעה ביוזמת כתוצאה מכך . 16על פי התמונה המופקת מחיישן זה

 במהלך תקופת המבחן. שוטפת החיישן בדגם אחר, כחלק מהפקת לקחים הוחלף הרשות 

כאלו אשר ביקש המבקר לוודא ששינויים ושיפורים  אלוהים נושאההרבה של שני חשיבות הלאור 

ים מאינם פוגוהשימוש במערכת מפיתוח עצמי בוצעו במערך הביומטרי במהלך תקופת המבחן 

ולדעתם  . הרשות הקדישה משאבים רבים מאד לנושא זה ולדעתנוהבדיקות תוצאותשל  ןבתקפות

 . בתקפות המסקנות הנובעות מהן ואין כל פגם בתוצאות א גורמי הפיקוח והאסדרה של
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 כגון עור יבש במיוחד, עור שמנוני במיוחד או טביעות אצבע שחוקות כתוצאה מעבודת כפיים, כוויות או פציעות.  
16

טל מספר תמונות באורכי גל שונים )צבעים שונים( ומרכיב מהן תמונה "מלאכותית" של טביעת האצבע, כדי חיישן זה נו 

 לאפשר קריאת פרטים עמוקים יותר שנמצאים מתחת לעור החיצוני. 



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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תחומי כמו המערך הביומטרי, עובר שינויים -כל מערך טכנולוגי גדול, ובפרט מערך מורכב ורב

שינויים ושיפורים אלו כוללים . תקופת המבחן איננה יוצאת דופן מבחינה זו. ושיפורים לאורך זמן

תוכנה שוטפים, הן שיפורי תהליכים ולעיתים גם עדכוני חומרה, כאשר חומרה מסוימת הן עדכוני 

 . כלשהן או שמתגלות בה בעיות 17איננה זמינה יותר בשוק

כאשר מערכת נרכשת בהתאם לחוק חובת המכרזים, ובפרט עדכוני חומרה יכולים להתרחש בעיקר 

אכן אם לבחור כל רכיב ורכיב כרצונו. כאשר כל מענה למכרז נבחן כמכלול ואין למזמין יכולת 

 ותחום  מיטבי בכל תחוםהרכיב תמיד ביכולת לבחור ממשלתיות  ITהייתה למתכנני מערכות 

(“best of breed”ה ) איננה  יכולת כזו פשוט , אולםלהצלחת כל פרויקטדבר היה תורם מאד

 . , כמתחייב בחוקמתיישבת עם המציאות של רכש דרך מכרז

 

שמכוונים אף הם למוצר מסוים הגדרות צרות מדי, שמכוונות למוצר מסוים, או תנאי סף ייחודיים 

זוהי גם פגיעה בעיקרון . והם פסולים מכל וכל הם פשוט הטיה לא חוקית של מכרז )"תפירה"(

השוויון, כי ספק שאינו מסוגל להתקשר עם יצרן ספציפי, בגלל הסכמי בלעדיות של אותו יצרן מול 

 ספק אחר, אינו יכול להגיש מענה למכרז כזה. 

מכרז, גם אם אינן מהוות הטיה כל סיכון מהותי נוסף בהגדרות צרות וספציפיות כאלה מהוות 

של צמצום באופן טבעי . הגדרות כאלו יוצרות בהצלחה החבל הדק" ומצליחות "להלך על פסולה

הנדרש  מספר הספקים שיכולים לענות למכרז זה, בצורה שמרוקנת מתוכן את ההליך המכרזי

 . ומותירה לעיתים קרובות ספק יחיד, שיכול לקבוע מחירים כרצונובחוק 

שרות מהימנות גבוהה מאד של עניין, במהלך תקופת המבחן הצטברו די תוצאות שמאפגופו של ל

 שר ידי על שמונתה המייעצת הוועדה ידי על תוקף ומשנה קיבל אישורנושא זה אף הבדיקות. 

הממונה על יישומים ביומטריים  –על ידי גורמי האסדרה  ,המבחן תקופת על לפקח כדי הפנים

  ."במחצ"ל/רפא מומחי של תלויה בלתי בדיקהידי  עלו "מהבמשרד ר

 לם וראוי לבקשתו של מבקר המדינה. שזהו מענה 

 

 פערים בבחינת החלופות .5.5.2

 חלופת התשאול .5.5.2.0

היא הרשות  רק שלדעתנציין ה באחריות רשות האוכלוסין, אך יתאמנם בדיקת חלופת התשאול הי

והקושי הגדול  בצורה ממצה וטובה, למרות מורכבותה הגבוההעל ידי רשות האוכלוסין בוצעה 

פרסום דו"ח  לאחררק . גיבוש תהליך הבדיקה ארך זמן ממושך והסתיים כראוי לבדוק אותה

 . באופן שוטף לכל אורך התקופהעל ידי רשות האוכלוסין , אם כי התשאול עצמו בוצע המבקר

גוף בלתי תלוי )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, גורם מרכזי וחשוב מאד בבדיקה זו היה הלמ"ס, 

מומחי הלמ"ס הגדירו מודל סטטיסטי ייחודי ומקורי לבחינת שמקצועיותו אינה מוטלת בספק. 

 שונות בצורה מהימנה. תשאול תצורות את הביצועים של לחזות חלופת התשאול, שאף איפשר 
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 מצלמות הן דוגמה מובהקת, כאשר כל כחצי שנה מתחלף דור של מצלמות ולאחר שנה עד שנתיים כלל לא ניתן יותר להשיג 

 דגמים ישנים. 



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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, הן תג מחיר גבוה מאדדו"ח המתנגדים גם מתעלם באופן עקבי מכך שלהקשחת התשאול יש 

. כדי להרחיב את רשימת השאלות יש לחבר מבחינה תפעולית והן מבחינת הפגיעה הקשה בפרטיות

מאגרים נוספים, תוך פגיעה קשה ומתמשכת בפרטיות ותוך השקעה כספית ניכרת מאד. חלופת 

, הנמוכה סובלת מבעיה מובנית, של שחיקה מתמדת ביכולת שלה למנוע התחזותגם התשאול 

אול ולמעשה מדובר חשיפה של השאלות לאורך זמן הינה חיסרון מובנה של תהליך התש. ממילא

בבעיה שאיננה פתירה. די להסתכל באתרי אינטרנט שונים שמנחים כיצד לעמוד בתהליכי התשאול 

קשיים אלו של אימות זהות בבריטניה, שם מבוצע תהליך כזה בעת הנפקה ראשונה של דרכון. 

מים לקוח או משתמש על פי תשאול בלבד הינם קשיים מוכרים מפרויקטים רבים בעולם ומיישו

 רבים במגוון תחומים. 

 

 חלופת ההקבצים .5.5.2.5

לאור של חלופת ההקבצים היא תהליך מורכב מאד מבחינה טכנולוגית, ומהימנה בחינה ראויה 

למרות זאת השקיעה הרשות וחוסר הזמינות של מוצרי מדף למימושה.  18החדשנות של שיטה זו

 מאמצים רבים בביצוע בדיקה זו, בהתאם להנחיית הממונה על יישומים ביומטריים במשרד רה"מ. 

ביצוע  לאחרובחינתה הסתיימה אף היא רק מאד בצורה מעמיקה ברשות חלופת ההקבצים נבחנה 

הועברו כולם של חלופת ההקבצים המפורטים מסמכי הבדיקה . המדינה מבקרהביקורת על ידי 

ותהליכי הבדיקה הוצגו לצוותו בצורה סדורה.  לממונה על יישומים ביומטריים במשרד רה"מ

אין כל בסיס לטענה  -לסיכום אישר את תקפות התוצאות. הממונה על היישומים הביומטריים 

תום  לפניבנושא זה, שנכתבו כאמור  אנו שבים ומזכירים את דברי המבקר. בדו"ח המתנגדים

 :קה עצמההבדי

 

לדעת משרד מבקר המדינה, על הממונה על היישומים הביומטריים ועל הוועדה "

המייעצת לוודא שחלופת שיטת ההקבצים אכן נבחנת במסגרת בתקופת המבחן, 

בהתאם ללוח הזמנים שהוצג להם. אם יתברר שבניגוד למתוכנן, אין אפשרות 

בכך את שר הפנים ואת לבחון חלופה זו במסגרת תקופת המבחן, עליהם ליידע 

 ועדת הכנסת המשותפת.

 

 הסתיימה בזמן למרות מורכבותה הרבה וניתן היה לתת ניקודשל חלופת ההקבצים בדיקה זו 

 . כל גורמי הפיקוחשל  םלדעת, גם בצורה מהימנה וממצה , כמו יתר החלופות שנבחנו,זו לחלופה

  

 אופן מתן הציונים .5.5.2

מנגנון של "בלמים יצירת חלק מהותי של המבנה המשפטי עליו מתבסס החוק הביומטרי הוא 

גורמי  בין היתר, . מנגנון זה כוללמדינות דמוקרטיותמסוגים שונים, כמקובל בחקיקה ב ואיזונים"

על ידי שר הפנים ועוד. במסגרת זו מונתה כנסת וועדות לאסדרה, גורמי פיקוח, חובת דיווח תקופתי 
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 אין בעולם מאגר כלשהו המופעל בשיטת ההקבצים ונדרש, בין היתר, פיתוח של אלגוריתם סטטיסטי מקורי לצורך זה.  



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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תו נדרשו הרשויות גורם איצירת ו וועדה מייעצת, שאחד מתפקידיה היה פיקוח על אופן מתן הציונים

היה להגדיר משקלים לנושאים של הוועדה המייעצת תפקיד אחר להתייעץ בעת מתן הציונים. 

. , כאשר המנדט הראשי של קביעת המשקלים הוא של הוועדההנבחנים, תוך התייעצות עם הרשויות

הממונה על יישומים )אסדרה המוגדר בחוק השל גורם השוטף לפיקוח  בנוסף כאמור מונתהזו וועדה 

 . ( ויתר גורמי הפיקוח המוגדרים בחוקביומטריים במשרד רה"מ

מתן הציונים היה תהליך ממושך מאד, שכלל כמות גדולה של דיונים קביעת המשקלים ותהליך 

שעברו בין וגרסאות של מסמכים ואינספור מסמכים  משותפים עם הוועדה ועם נציגי יחידת הממונה

. בין היתר דרש תהליך זה פיתוח של מודלים חדשניים לקביעת ציונים הגורמים השותפים לתהליך

באותם מודלים מובנים , עקב העדר מודלים קיימים או פגמים וקשים לכימות בתחומים מורכבים

 . שהיו גורמים להטיית התוצאות ,קיימים

, ויחידת הממונה נוספים, רובם ככולם מטעם הוועדה המייעצתרבים אלו נטלו חלק אנשים בדיונים 

רמו"ט משרד המשפטים0מהלמ"ס, נציגי  בתחום הסטטיסטיקהמהשורה הראשונה  כגון אנשי מקצוע

 נציגי יחידת הממונה, גורם האסדרה בתחום הפרטיות(, יועצים מקצועיים לוועדההוא בין היתר ש גוף)

 . של יחידת הממונה ויועצים

. לדעת כל הגורמים המעורביםתהליך התייעצות זה התקיים לאורך זמן ממושך והיה מעמיק וממצה, 

גורמי הפיקוח שיבחו את התהליך כולו ואת התנהלות הרשויות במהלכו, כאשר היה דיון על כל ציון 

 וציון בצורה יסודית ודקדקנית, מתוך ההכרה שנדרש תהליך ראוי וסדור. 

הניסיון להציג את בקשתו של המבקר כתמיכה בחוות דעתם של המתנגדים חוטא למציאות, אינו 

הטלת דופי יתר על כן, יש כאן . של כותבי הדו"ח במקומו ונועד רק לקעקע את התוצאות, שאינן לרוחם

התעלמות בוטה מכל אותם גורמי פיקוח ואסדרה, שעשו את מלאכתם נאמנה, בצורה דקדקנית ו

 ת. וקפדני

 

 היבטי אבטחת מידע .5.5.2

, הנובעת לא כליקוי הדורש תיקון אלא כהמלצהנושא אבטחת המידע אכן מופיע בדו"ח המבקר, אולם 

יש להתייחס בהתאם. שתי הרשויות אליו מידע ביומטרי מידע רגיש ופרטי, המבקר רואה במכך ש

של המבקר, ופועלות בהתאם בתחום חשוב זה, תחת הנחיית הזו לנקודת המבט לחלוטין שותפות 

 שירות הביטחון הכללי. 

 נביא זאת בלשונו של המבקר, שדבריו מדברים בעד עצמם:

 

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח ההשלכות העלולות להיות לדליפת מידע בעת "

ת הנפקת תעודות חכמות ושמירת המידע במאגר, בטרם תתקבל החלטה בסיום תקופ

המבחן, על שתי הרשויות לשוב ולוודא כי כל מערכי הטכנולוגיה, התפעול והמערך 

הביומטרי ליישום החוק עומדים בתקנים וברמת האבטחה של הרשות הממלכתית 

לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה ושל נוהלי רשות האוכלוסין והרשות לניהול 

כי טרם קבלת החלטה המאגר הביומטרי. זאת ועוד, משרד מבקר המדינה סבור 

באשר לעתידו של המאגר הביומטרי בסיום תקופת המבחן, ראוי ששר הפנים ישוב 



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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ויפנה לרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה על מנת לקבל את 

 "עמדתה בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו.

 

הרשות פועלת באופן שוטף תחת הנחיית שירות הביטחון הכללי ומקיימת רמה גבוהה מאד של אבטחת 

אנו פועלים ממילא בוועדות הכנסת.  השב"כשל נציגי פומביות באמירות גם מידע, כפי שניתן לראות 

 בהתאם להמלצת המבקר, גם אם הדו"ח שלו לא היה נכתב כלל. 

ומאופי בשב"כ של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע  מאמירות אלופשוט מתעלם דו"ח המתנגדים 

כל ניסיון להציג את הרשות כגוף רשלני בתחום . , הכתובים כהמלצה ולא כממצא ביקורתדברי המבקר

 . פסול וחסר כל בסיס עובדתיטועה, מטעה, חשוב זה הינו 

  



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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 בדיקת נחיצות  .2

 הטענה  .2.0

"המטרה העיקרית של המאגר הביומטרי היא מניעת זיופים והתחזויות בעת הנפקת תיעוד חכם. הרשויות 

התחמקו עד כה מבדיקת הנחיצות של רכיב המאגר הביומטרי המרכזי במערכת. רשות האוכלוסין וההגירה 

י נתונים אלו, לפצוותה לבחון את נתוני עבירות הזיוף וההתחזות שהתגלו במשטרה ובלשכות האוכלוסין. 

היו נמנעים ע"י שימוש בתעודה חכמה או ביומטרית;  01מקרי התחזות וזיוף, מתוכם  00התגלו  4102בשנת 

אחד היה נמנע ע"י תשאול מעמיק יותר; ואף לא מקרה יחיד היה נמנע ע"י המאגר הביומטרי. נתונים אלו 

מהדו"ח המסכם של רשות האוכלוסין צונזרו מהדו"ח המסכם של הרשות הביומטרית. הנתונים גם נעלמו 

 וההגירה". 

 

 העובדות  .2.5

 שימוש מטעה בנתונים .2.5.0

כלומר מדובר במקרי זיוף של תיעוד ישן, המקרים אליהם מתייחס דוח המתנגדים,  00בנוגע לאותם 

יופים אלו אינם , בהם נתקלו עובדי רשות האוכלוסין בתקופה המדווחת. זזיוף תעודת הזהות הישנה

הכולל הרכשה בלשכה ובדיקות אימות וזיהוי על ידי מערכות המאגר.  ,לתהליך הביומטריקשורים כלל 

אין ויכוח שסוג כזה של . בין מספר זה לבין נתוני ההרכשה הכפולה וגניבת הזהות במדינה קשר כל אין

על ידי שכלול מסמכי הזיהוי. דו"ח המתנגדים ראוי , יכול לקבל מענה מסמכי זיהויזיופים, כלומר זיופי 

. זיוף זהות מוצלח יגרום לכך זיופי זהות –יותר הרבה מתעלם פשוט מסוג אחר של זיוף, שהוא מסוכן 

שעבריינים יחזיקו בתיעוד אמיתי לחלוטין, עם תמונתם ונתוניהם הביומטריים, אולם עם פרטיו של 

 . חייו של הקורבן, לעיתים תוך פגיעה אנושה במרקם אחראדם 

מספרם של זיופי הזהות, כפי שקרה בעולם כולו  לעלייתיתר על כן, שכלול מסמכי הזיהוי רק יגרום 

. זהו פשוט הנתיב המהיר והזול ביותר להשגת 19וכפי שניתן לראות בנתונים שמפרסמות מדינות שונות

זהו גם לעיתים קרובות . ניכרים, ואינו מצריך יכולת טכנולוגית גבוהה או משאבים כספיים תיעוד בדוי

 לקבלת תיעוד בדוי, כי מרבית מסמכי הזיהוי המודרניים פשוט קשים מדי לזיוף.  היחידהנתיב המעשי 

 

  עמדת גורמי הביטחון .2.5.5

גורמי של ת ה העדכניעמדההוביל לאחרונה עבודת מטה נוספת, שריכזה את המטה ללוחמה בטרור 

הביטחון ואכיפת החוק במדינת ישראל בדבר נחיצותו של המאגר הביומטרי. המסמך המסכם עבודת 

המלצה . מסמך זה כולל 4102לגורמים הרלוונטיים בסוף שנת רק מטה זו הינו מסמך מסווג, שפורסם 

 . חיובית וחד משמעית של כל גופי הביטחון לגבי נחיצות המאגר הביומטרי

והבהיר שלצורך חוסנה הלאומי של מדינת  ביסס את המלצתו זו על תכנון צופה פני עתיד, "רלוט מטה

רק הצירוף של שני ישראל נדרש שימוש במאגר ביומטרי, יחד עם שימוש בתיעוד ביומטרי חכם. 

משוכלל יהיה כאשר התיעוד , לוט"רמטה על פי עמדת מהלכים אלו יכול להבטיח את הצלחת התהליך. 
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  /publicationshttp://frontex.europa.eu -ראו לדוגמה דוחות שנתיים ורבעוניים של האיחוד האירופאי ב 

http://frontex.europa.eu/publications
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לזיוף צפויים העבריינים לשנות את צורת הפעולה שלהם ולנסות להשיג מסמכי  חשוף עודיהיה ולא 

, שהגיע לוט"רמטה זהו חלק מניהול סיכונים סדור שבוצע על ידי . מרמהבדרכי  אמיתייםזיהוי 

 למסקנה נחרצת שלא די בשכלול מסמכי הזיהוי ולא ניתן "לנוח על זרי הדפנה" לאחר מכן. 

 

 המייעצתעמדת הוועדה  .2.5.2

וועדה המייעצת אשר פיקחה על התנהלות תקופת המבחן קבעה אף היא במסמך ההמלצות שלה, אשר ה

, כי אין מקום להאריך את תקופת המבחן וכי קיימים נימוקים /410הוגש לשר הפנים בסוף מאי 

, לאחר עבודת פיקוח עמדה זו התקבלה בוועדה פה אחדהמבססים את נחיצות המאגר הביומטרי. 

בתקופה זו הוועדה סיירה, בחנה, בדקה וביקרה את כלל דוקה בת שנתיים, לאורך כל תקופת המבחן. ה

 פעילות הרשות הביומטרית. 

 

 משטרת ישראלנתוני  .2.5.2

משטרת ישראל מסרה הערכה, שהוצגה גם במסמכי הרשות, על פיה התופעה של השגת תיעוד אמיתי 

כבר כיום וצפויה לגדול  היא תופעה רחבה ביותרבמרמה, תוך התחזות מול פקיד רשות האוכלוסין, 

מדובר באלפי מקרים של הרכשה כפולה, שבהם העולה מניתוח הנתונים הנה כי  הערכה. הבעתיד

ניתן גם להעריך שמדובר בסך הכל בעשרות אלפי מקרים ן הנתונים עבריינים קיבלו תיעוד במרמה. מ

למגוון עבירות הונאה, עבירות כלכליות, פשיעה עבריינים משתמשים בתיעוד כזה אותם אלפי בהם 

 אחרת ופעולות טרור. 

 

 המצב בעולם .2.5.2

 לעיל.  2.2.2 ראו גם הסבר נוסף בסעיף 

ניתוח של נתונים מהעולם לגבי זיופי תיעוד וקבלת תיעוד אמיתי במרמה מעלה תמונה ברורה ומגמה 

נמשכת לאורך שנים. באותן מדינות שעברו לתיעוד ביומטרי חכם רואים מגמה ברורה של פחות ופחות 

בסקר סיכונים שנתי . כפולה0מרובה באמצעות הרכשההנעשים ים ויותר ויותר זיופי זהות, זיופי מסמכ

 :20נאמר, /410משנת של האיחוד האירופאי האחראי על ביקורת גבולות באיחוד(, ארגון ) Frontexשל 

 

“The introduction of the new security features into travel documents and 

the development of the new automated border-control systems did not 

translate into a significant decrease in the use of fraudulent documents. 

Fraudsters appear to have changed their modi operandi and instead of 

the simple alterations, tend to use more sophisticated methods.” 
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  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdfראו  

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf


 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי

 

 

 54מתוך  18עמוד                                   

בפועל לא מדובר בסקר זה על זיופי מסמכים מתוחכמים יותר, אלא על יותר ויותר מקרים של השגת 

פחות ופחות מגמה ברורה של שנים לאורך בנתונים שמפרסם ארגון זה ניתן אכן לראות תיעוד במרמה. 

במסמכי הארגון( או מניפולציות על מסמכים  ”counterfeit“מלאים )הנקראים  זיופי מסמכים

בהשגת מסמכים אמיתיים במרמה  עלייה מתמדת(, לעומת ”forged“)הנקראים  0אבודיםגנובים

“או  ”authentic“)הנקראים 
21

FOG” .) 

, למרות גוברהולך ועשה הרכשה מרובה( הינה סיכון דוגמה נוספת להכרה שהרכשה כפולה )או למ

 :22הקובעניתן למצוא בדו"ח של מבקר המדינה האוסטרלי,  שכלול מסמכי הזיהוי,

 

“The introduction of ePassports in 2005 has helped shift the focus of 

fraudsters from attempting to alter passport booklets to attempting 

to fraudulently obtain genuine passports.” 

 

עיתון בראיון שנערך על ידי  סיכם זאת בצורה טובה ,משבדיהלתחום זה מומחה מר מגנוס סוונינגסון, 

 :EU Observer23מקוון בלגי בשם 

 

“The advent of biometric passports has had an effect: "There has 

been a big shift in the last five years from counterfeiting to applying 

for a real one" 

 המצב בתקופת המבחן .2.5.2

 ודרכונים זהות תעודות 011,0-כ של הנפקתם המאגרל ידי ע נעצרה המבחן פתתקו של במהלכה

 ניהםבי ,עודיהת מבקשי לנתוני התאמה אי ובשל המאגר לנתונינתוני ההרכשה  השוואת בעקבות

מתוך אותם מאות . המשטרה לתחקור הועברו אשרי וודא כפולה הרכשה ניסיון שלמקרים  ארבעה

 רבות של מבקשי תעוד לא שבו ללשכת רשות האוכלוסין  עשרותיש מקרים בהם נמנעה הנפקת תעוד, 

וקיימת סבירות שמדובר בניסיונות התחזות וגניבת זהות אשר נמנעו על ידי  חדש תעודהנפקת לבקש 

 ההשוואות במערכות המאגר. 

 

סעיף זה מבהיר באופן חד משמעי את יכולותיו של המאגר הביומטרי במניעת הנפקת תיעוד במקרים 

 המאגר רכיב של נחיצות "בדיקתחלק מהותי של  האמור לעיל מהווה. מה ביומטריתשל אי התא

 במערכת".  המרכזי הביומטרי

 ישןמהדגם ההמקרים אליהם מתייחסים המתנגדים, מדובר במקרי זיוף של תיעוד  01 אותםבנוגע ל

הכולל הרכשה בלשכה ובדיקות  ללא קשר לתהליך הביומטריבהם נתקלו עובדי רשות האוכלוסין וזאת 

  אימות וזיהוי על ידי מערכות המאגר.
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 enuinesGbtained Oraudulently F=  FOG 
22

  http://www.anao.gov.au/~/media/Uploads/Audit%20Reports/2011%2012/201112%20Audit%20Report%20No33.pdfראו  
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 https://euobserver.com/justice/29629  

http://www.anao.gov.au/~/media/Uploads/Audit%20Reports/2011%2012/201112%20Audit%20Report%20No33.pdf
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מעבר לכל האמור לעיל, כל עוד יש הנפקה של תיעוד ישן וקל לזיוף הרוב המוחלט של הפושעים יעדיף 

. המספר הנמוך של אותם ארבעה מקרים ולהמשיך בזיוף התיעוד הישן להימנע מהנפקת תיעוד ביומטרי

ולא לכמות  בעתידלכמות והיקף ההרכשות הכפולות שתתרחשנה  , לאלשהואינו מהווה חיווי כ

ר שאכשל הרכשות כפולות אלו אם לא יהיה כלי ראוי לאיתורן ההרכשות הכפולות שכבר אירעו בעבר. 

 . מספרן יגדל מאד – התיעוד הישן לא יונפק יותר
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 המערבי בעולם מאגרים תפוצת .2

 הטענה .2.0

 בסקירת שעלו כפי הנתונים לבין הרשות הביומטרית ידי על המסופקים המשווים הנתונים בין פער "קיים

 שדומים המערבי-הדמוקרטי בעולם ביומטריים מאגרים של קיומם לגבי הכנסת של והמחקר המידע מרכז

 מהשוואה בעיקרו נובע הסתירות ומקור שונות בתכלית תמונות מציגות הסקירות. הישראלית לתכנית

 תומך זה מסמך. המדינה אזרחי לכלל ואינם חובה, נטרייםווול בתכליתם שהם שונה מסוג למאגרים

 מראה בכנסת והמידע המחקר מרכז סקירת עלפי. הכנסת של והמידע המחקר מרכז ידי על שניתנו בנתונים

 שבו, הישראלי הביומטרי למאגר דומים לא המדינות מערביות של המוחלט ברוב הקיימים המאגרים כי

 .מחייבת" בצורה המדינה אזרחי מכל הביומטריים הנתונים יאספו

 

 העובדות .2.5

הגישה הרשות עבודה נרחבת ובה סקירת הנעשה בעולם בתחום הביומטריה, בדגש על  4102בדצמבר 

 מאגרים ביומטריים קיימים בעולם. עבודה זו בוצעה על ידי מומחים בעלי ניסיון מקצועי מעשי בתחום ואף

כוללת אסמכתאות מרובות לנתונים מעורבות אישית בחלק מן הפרויקטים בעולם. עבודה זו של הרשות 

לקראת תהליך הכנת עבודה בנושא )ממ"מ( הועברה גם למרכז המחקר והמידע של הכנסת הרשומים בה, ו

 על ידם. 

לכך שמציאת חומר פומבי ונגיש על נושא מורכב זה הינה משימה מאד לא פשוטה. מרבית היטב אנו מודעים 

המדינות נמנעות מפרסום פרטים מלאים על מאגרים כאלו, כחלק ממנגנוני אבטחת המידע שלהם. דליית 

מידע זו הינה משימה שרק מומחים למידענות יכולים לבצעה, וגם אלו יתקשו לאתר מידע כזה. במדינת 

אל, בניגוד לכך, יש תהליך שקוף ופומבי שמאפשר לבחון את מרבית המידע במסגרת הדיון הציבורי. רק ישר

 חלק קטן מהמידע אינו זמין לכל, מאותם שיקולי אבטחת מידע.  

 

להלן טבלת השוואה תמציתית בין נתוני עבודת מרכז המחקר של הכנסת לעבודה אשר הוצגה על ידי הרשות 

 הביומטרית:
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 רשות ביומטרית –מידע נשמר במאגר  ממ"מ –מידע נשמר במאגר  מדינה

 24כן לא ברור אם נמחק לאחר זמן –כן   CCDארה"ב 

 בריטניה
, קיים מידע לא ברור לא ידוע

 בנושא
 25תמונה לדרכון – כן

 תמונה – כן תמונה - כן בלגיה

 ------------ תמונה - כן הולנד

 ספרד
לא ברור  , קיים מידעלא ידוע

 בנושא
 לת"ז ודרכון  -כן 

 ------------ א"וט תמונה – כן פורטוגל

 ------------ לא פולין

 א"וט תמונה – כן תמונה וט"א – כן שווייץ

 דנמרק
, קיים מידע לא ברור לא ידוע

 בנושא
 א לדרכון"וט תמונה – כן

 ------------ לא ידוע אוסטריה

 לדרכון א"וט תמונה – כן א"וט תמונה – כן פינלנד

 ------------ לא שבדיה

 א לדרכון"וט תמונה – כן וט"א לדרכון תמונה – כן צרפת

 ------------ לא גרמניה

 תמונה – כן תמונה - כן אוסטרליה

 תמונה – כן תמונה - כן זילנד ניו

 תמונה –כן  תמונה -כן  קנדה
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  https://foia.state.gov/_docs/PIA/ConsularConsolidatedDatabase_CCD.pdfראו  
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  TEXT:EN:HTML&tabId=1-http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82020:2013ראו  
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. כאלו מ שאין מאגר ובדיקת הרשות קבעה שיש"אין מדינות בהן קבע הממלעיל, שכפי שמוצג בטבלה 

אם קיים מאגר 0אין מידע חד משמעי במ לא ידוע"המקרים היחידים הינם מדינות בהן ע"פ מחקר הממ

על  יתר כי קיים מאגר לאזרחי מדינות אלה.מהימנים בעוד שבמחקר הרשות נקבע על סמך מספר מקורות 

  נכללו מדינות בעלות מאגר אשר לא נכללו במחקר הרשות. מ"במחקר הממכן, 

והרשות שלא נכללו ברשימה הנ"ל  ,נוספים ביומטריים מאגריםבהקשר זה ראוי להזכיר שידוע לרשות על 

של אסמכתאות לקיומם, למרות שהמידע בידי  ונגישפומבי עקב העדר פרסום מפרסומם עד כה  העננמ

 (:26זה מובא כאן ונציין לדוגמה את המדינות הבאות )רשימה חלקית מידעהרשות הינו מהימן ומוסמך. 

 

 

 שבמאגר מידע השימוש ב מדינה

 תמונות פנים לדרכונים  ירלנדא

 דרכונים שבדיה

 דרכונים צ'כיה

 דרכונים סלובקיה

 מקוון(תמונות הפנים הינו מאגר דרכונים ותעודות זהות )מאגר  אסטוניה

 דרכונים לטביה

 דרכונים אוסטריה

 דרכונים לוקסמבורג

 

 

, כלומר האם הרישום למאגר מחויב המופיעה בדוח המתנגדים המנדטוריות של מאגר ביומטריסוגיית 

גישה המאד בעינינו. אנו סבורים ש תמשניסוגיה א יה ,אשר עולה בדוח המתנגדים בחקיקה או התנדבותי

כללי "מפורשת ומפורטת את שקופה, על השולחן", כלומר להגדיר בצורה  היא "לשים הכלוהשקופה נכונה ה

מאגר התנדבותי הפכה במקרים רבים גישה שונה לגמרי, שלעיתים . במדינות אחרות ננקטה "המשחק

 . בפועלמאגר מחויב ללכאורה 

(,  4102לשנת  , נכוןמדינות או יותר 11) מרכזי לדוגמה, באותן מדינות בארה"ב שבהן מופעל מאגר ביומטרי

אין בארה"ב תעודת זהות הנפקת רישיונות נהיגה. צורך להמאגר ברוב המוחלט של המדינות משמש 

ללא רישיון נהיגה אולם בפועל הוא יתקשה מאד לנהל גם לכאורה יכול תושב אותה מדינה לבחור לחיות ו

. הדברים מגיעים עד כדי כך שאותן , בחלק מהמדינותואף לא יוכל לבחור בבחירות את חייו ללא תיעוד כזה

”non-driver driving license“מדינות מנפיקות 
, רק כמסמך זיהוי, כמובן עם מאגר ביומטרי לצורך 27

כלומר המידע במדינת אריזונה אף מופעל מאגר כזה באמצעות מחשוב ענן, מניעת כפל רישום וזיופי זהות. 

                                                           
26

ראו לדוגמה  
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/others/2007_12_10_letter_cavada_biopassports_replies_en.pdf  

נוספים שבידי הרשות כגון שיחות ומפגשים עם אנשי מקצוע מאותן מדינות, מצגות מכנסים שאינן ניתנות לפרסום עקב זכויות יוצרים,  ומקורות

 ( ועוד. NDAמידע מסחרי תחת הסכמי סודיות הדדיים )
27

  /:licenses.html-/texasportal.org/services/drivershttpראו לדוגמה  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/others/2007_12_10_letter_cavada_biopassports_replies_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/others/2007_12_10_letter_cavada_biopassports_replies_en.pdf
http://texasportal.org/services/drivers-licenses.html
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. בחלק נכבד מהמדינות בארה"ב מופעל מאגר כזה 28תמאוחסן אצל ספק שירותי ענן ולא בצורה מקומי

 .29במיקור חוץ מלא

CCDהנפקת דרכון בארה"ב גם כוללת בדיקה במאגר ביומטרי מרכזי הנקרא 
 ביומטריים נתוניםוכולל  30

, בנוסף לנתונים ביומטריים של מבקשי אשרות שאינם אזרחי ארה"ב. 31האמריקאי הדרכון מחזיקי כל של

, כנאמר במסמך האסטרטגיה של מחלקת 4111אסטרטגי שהוגדר בארה"ב עוד בשנת זהו אף חלק ממהלך 

 :32המדינה, שפורסם באופן פומבי

 

“Since 9/11, the majority of the Department’s efforts to counter 

terrorists’ ability to travel have focused primarily on pretravel 

assessment and countermeasures. DS’s monitoring of 

vulnerabilities identified during criminal investigations has resulted in 

the arrests of vendors and facilitators of fraudulent travel 

documents. CA33, in turn, has transformed its application data 

procedures and interview standards; enhanced mandated 

advisories on aliens of special interest; and integrated watch list and 

biometric identifiers into the application process for visas and 

passports.” 

 

אמר נזה. בדו"ח הממ"מ בתחום מורכב הנתונים אודות מאגר זה מדגימים היטב את הקושי של דליית מידע 

נמחק לאחר זמן או לא. בחיפוש מעמיק, שאנו מניחים שגם חוקרי  CCD-שלא ברור אם המידע במאגר ה

, שם מצוטט מקור שאוחזר לאחרונה 35 34הממ"מ ביצעו, איתרה הרשות מסמך בספריית הקונגרס בארה"ב

 המציין: 4102במרץ 

 

“some passport files are to be retained permanently, some are to be 

destroyed after 100 years, some physical files are to be destroyed 

after fifteen years after being microfilmed, and some are to be 

destroyed “when active agency use ceases.” 

 

                                                           
28

  details/i/3436/-http://www.planetbiometrics.com/articleראו  
29

  /details/i/3448-http://www.planetbiometrics.com/articleראו  
30

 atabaseDonsular Consolidated C=  CCD .מאגר הכולל הן פרטי אזרחי ארה"ב שיש להם דרכונים והן פרטי זרים , 
31

  https://foia.state.gov/_docs/PIA/ConsularConsolidatedDatabase_CCD.pdfראו  
32

  ments/organization/80037.pdfhttp://www.state.gov/docuראו  
33

 ffairsAonsular C=  CA 
34

  retention/index.php?loclr=bloglaw#_edn83-data-http://www.loc.gov/law/help/biometricראו  
35

  retention.pdf-data-passport-retention/biometric-data-http://www.loc.gov/law/help/biometricראו  

http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/3436/
http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/3448/
https://foia.state.gov/_docs/PIA/ConsularConsolidatedDatabase_CCD.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/80037.pdf
http://www.loc.gov/law/help/biometric-data-retention/index.php?loclr=bloglaw#_edn83
http://www.loc.gov/law/help/biometric-data-retention/biometric-passport-data-retention.pdf
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המתבסס על  כיום מקור זה אינו זמין יותר ולא ניתן לאמתו בצורה מלאה, ונותר רק הציטוט באותו מקור, 

U.S. Department of State Records Disposition Schedule   כלומר נושא זה לסוגיה זווהמתייחס ,

תונים נשמרים במאגר זה , אם כי, ככל הידוע לנו, הנעדיין אינו מאומת באמצעות מקורות פומביים ונגישים

 . לתמיד

 

, האפשרות לממש את הזכות היסודית של הצבעה בבחירות תלויה 36במקומות אחרים, כדוגמת מקסיקו

ביומטרי לצורך מניעת הצבעה כפולה, ע"י גוף הנקרא המאגר שם מופעל הברישום למאגר ביומטרי. 

Instituto Federal Electoralעשר אצבעותשל טביעות הן תמונות פנים והן כולל במקסיקו  . המאגר 

לוותר )או מדינות אחרות עם מודל דומה( אבל בלעדיו נאלץ תושב אותה מדינה  , הרישום אמנם אינו חובהו

 . הזכות לבחור – יסודית ביותרהדמוקרטית הזכות העל 

ות במרקם שות קגיעאי רישום גורר פמציאות אלו דוגמאות לכך שלכאורה מדובר במאגר התנדבותי אולם ב

גם כאשר המאגר המרכזי נועד עבור ת את המאגר למחויב בפועל. ו, ההופכהחיים או בזכויות יסודיות

לבחור יכול תושב אותה מדינה הנפקת דרכונים, כמו במדינות רבות מאד, לכאורה הדרכון איננו מנדטורי ו

לא להנפיקו, אך בפועל זו תהיה פגיעה אנושה בזכות יסודית של חופש תנועה, ואכן הרוב המוחלט בוחר לא 

  לחיות ללא דרכון. 

בנוסף, נבהיר שוב שבסיס ההשוואה בין מדינת ישראל למדינות שונות בעולם אינו זהה ושלם בכל מקרה. 

בהן אין חובת נשיאת תעודת זהות )כגון ארה"ב(. ישנן ישנן מדינות בהן כלל לא קיימת תעודת זהות וכאלו 

מדינות בהן לא קיימים תהליכי הנפקת מסמכים מזהים למעט דרכונים. כמו כן, ישנן מדינות בהן כלל אין 

מרשם אוכלוסין )כגון בריטניה(. לעומת זאת, במדינת ישראל, מהקמתה )ועוד לפני כן, מימי המנדט 

. כל מדינה בוחרת את נשיאת תעודה מזהה וכן קיים מרשם אוכלוסין מלא. הבריטי( קיימת חובה חוקית ל

 צורת המימוש המועדפת עליה, בהתאם לצרכיה ולמטרות של המאגר באותה מדינה.
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 -, ניתן לרכישה בBiometric Technology Today 14(5), P. 3-4 (2006)ראו בירחון  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969476506705197  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969476506705197
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969476506705197
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   הביומטרית המערכת תכנון .2

 הטענה  .2.0

"תורת ההפעלה גובשה בהיחבא, כנראה מבלי להתייעץ עם מספיק מומחים בתחום. עקב כך, התכנון 

העקרוני של תצורת המערכת ותצורת המאגר הביומטרי שגוי בכמה היבטים. התכנון השגוי גרם לפסילת 

חלופות לשימוש בביומטריה בטוחה יותר בהשוואה לנטילת טביעות אצבע, כגון שימוש בתמונת רשתית, וכן 

ף, המאגר הביומטרי גרם להטיה כנגד שימוש בחלופות שאינן כוללות מאגר מלא, כגון שימוש בתבניות. בנוס

נדרש לתמוך באופן פעולה שאינו מקובל בעולם הביומטריה. כישלון המכרזים הביומטריים נבע, ככל 

 הנראה, מאותן דרישות ייחודיות."

 

 העובדות .2.5

 המתנגדים טכנולוגיות בדו"חטעויות  .2.5.0

באמירות שלחלק נכבד מהן אין אחיזה במציאות  המתנגדים בצד הטכנולוגי רצוף פרק זה של דו"ח

 הטכנולוגית ולחלק אחר אין קשר לנושא הנדון. 

 אחרים סוגי ביומטריה .2.5.0.0

דו"ח המתנגדים מציג את הטענה ששימוש בביומטריה של רשתית העין היה נותן מענה לבעיות 

ית העין יש אכן ביומטריה המבוססת על רשתלכאורה של המערך הביומטרי בתצורה הנוכחית. 

אולם לצורך זה נדרש להצמיד את העין למצלמה ולהאיר את פנים העין באור אדום, המבליט את 

בצורה מפורשת. מה שלא נאמר זה עצמו, אמירה זו אף מופיעה בדו"ח כלי הדם על הרשתית. 

ולמעשה אין בה שימוש כלשהו בעולם לצורך שיטה זו נחשבת פולשנית ומאד לא נעימה לנבדק, ש

אם כותבי הדו"ח סבורים אחרת נשמח מאד לשמוע פרטים על אותן מדינות . לאומי תיעוד

 העין לצורך תיעוד לאומי.  רשתיתשמשתמשות בזיהוי 

. (retina) רשתית, ולא (iris) העין קשתיתהיא לזיהוי על פי של כותבי הדו"ח הכוונה אנו מניחים ש

ניתן ועדות הכנסת וונדון בהרחבה ב הביומטריות,, של בחירת הטכנולוגיות נושא זהלעצם העניין, 

. נוסיף רק שיש מחקר ענף מאד על 4119מסוף שנת  עדותובפרוטוקולי הולכך לראות את ההסברים 

מצב . מחקר זה ודומיו יוצרים למעשה יוצרים למעשה 37מרחוקשימוש בזיהוי על פי קשתית העין 

ואנו מניחים שלא לכך מכוונים כותבי  דיסטופית, המתאר חברה minority report דומה לסרט

 הדו"ח. 

, המתנגדים 38, טכנולוגיה שכלל אינה מוזכרת בדו"חקשתיתהמקרה היחיד של שימוש בזיהוי 

UIDAI-בפרויקט לאומי רחב היקף הוא בהודו, במסגרת פרויקט ה
, יחד . השימוש בטכנולוגיה זו39

 ןת אצבע הומהטעם הפשוט שאין הוכחה שטביענובע עם נטילת טביעות אצבע ותמונות פנים, 

                                                           
37

שכבר נמכרים בשוק יעלה מוצרים ומחקרים בתחום זה, ובכללם מוצרים  ”iris on the move“חיפוש פשוט של המושג  

 ונמצאים בשימוש.
38

בעוד שהטקסט של הדו"ח  לקשתיתשל דו"ח המתנגדים, שם  יש ציטוט של מסמכי הרשות המתייחסים  4.4.0למעט בסעיף  

 . לרשתיתעצמו מתייחס רק 
39

, על בסיס תמונות פנים, טביעות עשר 2, פרויקט של הקצאת מספר זהות לכל תושב בהודו, מגיל  https://uidai.gov.inראו  

 אצבעות ותמונות קשתית העין. 

https://uidai.gov.in/


 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי

 

 

 54מתוך  26עמוד                                   

שימוש נוסף הוא  .40מזהה מובהק דיו עבור אוכלוסייה של יותר ממיליארד ומאתיים מיליון איש

בנסיכויות המפרץ, לצורך מניעת חזרה של מגורשים ומהגרי עבודה ללא רישיון וכמענה לנשים 

 ת שעושה שימוש בטכנולוגיה זו כיום.אין דרכון או תעודת זהו -הלובשות רעלה. בשורה התחתונה 

 

מפת כלי דם ביד וגאומטריית כף  - כך גם לגבי סוגי ביומטריה נוספים אותם מונים כותבי הדו"ח

יתר נשמח לשמוע על כך.  –. אם ידוע להם על שימוש בסוגים אלו בפרויקטים של תיעוד לאומי היד

איננה יכולה . גאומטריית כף היד נאמר בדו"חבמאד על כן, יש טעות טכנולוגית עקרונית ומהותית 

מהטעם הפשוט שלא ניתן לבצע באמצעותה זיהוי  לשמש לצורך איתור הרכשה כפולה

(identification , חיפוש מסוג כלומרone to many( אלא רק אימות זהות )authentication , כלומר

41חיפוש מסוג 
one to oneמעידהאיתור הרכשות כפולות  (. ההצעה להשתמש בטכנולוגיה זו לצורך, 

 ואיננה עולה בקנה אחד עם האמת הטכנולוגית. על חוסר הבנה בתחום  ,בלשון המעטה

 

 זוטריותיטכנולוגיות אשימוש ב .2.5.0.5

, כרטיסים הכוללים חיישן מובנה לטביעת אצבע אכן קיימים המתנגדים כמו שנאמר בדו"ח

במציאות, אולם הם קיימים כהוכחת היתכנות ולא כמוצר בר קיימא, המיוצר בייצור המוני. יתר 

יומיים שבהם -יוםשלא מסוגל לעמוד במאמצים מבחינה מכאנית, על כן, מדובר ברכיב רגיש מאד 

, כלשהואם ידוע לכותבי הדו"ח על פרויקט רחב היקף  כרטיס רגיל השמור בארנק. שוב,כל  עומד

גם למעשה לא בהכרח תיעוד לאומי, שבו יש שימוש בכרטיסים כאלו נשמח לדעת על כך. 

תגיע ם מודים שמדובר בקוריוז טכנולוגי ושיש להמתין מספר שנים עד שטכנולוגיה כזו מתנגדיה

 . אם בכלל, לבשלות

 

 תורת ההפעלהגיבוש  .2.5.5

לעבודת מסכם ומהווה תוצר  4110-4118תורת ההפעלה ששימשה כבסיס לחוק הביומטרי גובשה בשנים 

על ידי צוות שהורכב מבעלי תפקידים ומומחים  ,במשך כחצי שנהבהובלת המל"ל מטה סדורה שבוצעה 

, לוט"ר, משרד המשפטיםמטה ממשרדי ממשלה שונים ומגורמי הביטחון. הצוות כלל את נציגי המל"ל, 

מומחים יועצים משרד האוצר, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, גורמי הביטחון ואכיפת החוק ו

 חיצוניים. 

 חכם לאומי בתיעוד ביומטריה במסגרת גיבוש תורת ההפעלה התקיימה בחינה מעמיקה בנושא שילוב

דינת ישראל הן במ בנוגע להיבטים ושימושים לקחים לימוד ובבסיסי נתונים. הבדיקה כללה בין היתר

הבהיר באופן )מסמך תורת ההפעלה( השונים. תוצר עבודת המטה  לרבדיה הבינלאומית והן בזירה

עוד ביומטרי חכם אשר יעוד לאומי אמין ומהימן נדרש להנפיק תימפורש כי לצורך הקמת מערך ת

 ,וזהות אחת רק תעודה אחתיה יבטיח כי לכל אדם תה . מאגר כזהמתבסס על שימוש במאגר ביומטרי

העבודה הוצג בצורה מסודרת לכלל מקבלי ההחלטות והגורמים  תוצרתית. יזהותו האמשתהיה 
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 של הודו נוטלים טביעות של עשר אצבעות, תמונת פנים ותמונות של קשתיות העיניים.  UIDAI-בפרויקט ה 
41

 שבנתב"ג, אליה מתייחס גם דו"ח המתנגדים.  זוהי בדיוק התצורה בה משתמשים במערכת המעבר המהיר 
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הניסיון להציג תהליך סדור ומעמיק זה כתהליך רשלני ולא ממצה  .הרלוונטיים, כולל לממשלת ישראל

 מבוסס על השערות לא מבוססות, אמירות בעלמא והסקת מסקנות שגויות מתוך חלקי מידע. 

 

כולל שימוש , אמירות שאינן מבוססותאותן מנסה לקעקע את תורת ההפעלה על ידי המתנגדים דו"ח 

משרד הפנים )שכביכול העביר נועדו לייצר רושם של עבודה רשלנית מצד שמכוון במושג "מיקור חוץ" 

ללא המועצה לביטחון לאומי, כאמור ומצד  ,נושא לאומי חשוב כל כך לטיפול חברה אזרחית כלשהי...(

 . כל אחיזה במציאות

 

 המקובל בעולם .2.5.2

, תוך אפיון המאגר תוכנן על פי המקובל במדינות ובארגונים המנהלים מאגרים ביומטריים גדולים

אין . , שנקבעה בחקיקהמזהים ביוגרפייםנתונים  ללא ביומטריהתצורה הייחודית של מאגר  שקלול

 de-duplication-לדוגמה, נאמר שם שתצורת הבנושא זה. המתנגדים שחר לאמירה שכתובה בדו"ח 

. איתור ומטעה. ית מוטעוהיא  לאמירה זו אין שחר ואין אחיזה במציאותהינה ייחודית ונדירה בעולם. 

ולצורך הנפקת  42הרכשות כפולות נעשה כדבר שבשגרה בארה"ב )לצורך הנפקת רישיונות נהיגה

והנפקת רישיונות  44מניעת כפל תשלומי רווחה, 43(, אוסטרליה )לצורך הנפקת דרכוניםדרכונים

(, הודו )לצורך 49זילנד )לצורך הנפקת דרכונים-ניו(, 48 47 46(, קנדה )לצורך הנפקת דרכונים45נהיגה

האירופאי )לצורך ניהול , האיחוד (51, אירלנד )למניעת תשלומי רווחה כפולים(50הקצאת מספרי זהות

, כגון שאינם במסגרת מדינתיתארגוניים או בשימושים  ועוד מדינות רבות אחרות (52אשרות כניסה

זוהי שיטת עבודה מקובלת והטענה שתהליך . 53מניעת כפל רישום לניסויים קליניים בדרום אפריקה

 וחסרת שחר. וחכתמגכזה הינו חריג בעולם היא פשוט 
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 מדינות עם מאגרים כאלו: 31-מספר מדינות לדוגמה, מתוך כ 

 http://www.dol.wa.gov/driverslicense/idprotection.html  ,

http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/faqs/facial_recognition.aspx  ,

centers/temporarydriverslicense.shtmlhttp://www.dmv.state.pa.us/  ,

-dmv-investigated-cases-fraud-identity-13000-announces-cuomo-https://www.governor.ny.gov/news/governor
recognition-facial-using , 

 http://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/dl/dl_info  , 

http://www.txdps.state.tx.us/director_staff/public_information/publications/chaparral/chap0310.pdf  
43

  https://www.passports.gov.au/web/epassport.aspxראו  
44

  http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tandi_pdf/tandi421.pdfראו  
45

  //:details/i/9823-/www.securitydocumentworld.com/articlehttpראו  
46

  http://www.pptc.gc.ca/transparent/infosource.aspx?lang=engראו  
47

  http://www.ppt.gc.ca/publications/facial.aspx?lang=engראו  
48

  /only-fernandes-2/16/lu-https://openparliament.ca/committees/ethics/41/1ראו  
49

  http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10845135ראו  
50

  http://uidai.gov.inראו  
51

  pdf-2018-2014-Strategy-Fraud-Anti-and-http://www.welfare.ie/en/pdf/Compliance.ראו  
52

information-visas/visa-and-do/policies/borders-we-affairs/what-http://ec.europa.eu/dgs/home-ראו  
system/index_en.htm  

53
  w.samj.org.za/index.php/samj/article/view/6674/5225http://wwראו  

http://www.dol.wa.gov/driverslicense/idprotection.html
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/faqs/facial_recognition.aspx
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/faqs/facial_recognition.aspx
http://www.dmv.state.pa.us/centers/temporarydriverslicense.shtml
http://www.dmv.state.pa.us/centers/temporarydriverslicense.shtml
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-13000-identity-fraud-cases-investigated-dmv-using-facial-recognition
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-13000-identity-fraud-cases-investigated-dmv-using-facial-recognition
http://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/dl/dl_info
http://www.txdps.state.tx.us/director_staff/public_information/publications/chaparral/chap0310.pdf
http://www.txdps.state.tx.us/director_staff/public_information/publications/chaparral/chap0310.pdf
https://www.passports.gov.au/web/epassport.aspx
http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tandi_pdf/tandi421.pdf
http://www.securitydocumentworld.com/article-details/i/9823/
http://www.pptc.gc.ca/transparent/infosource.aspx?lang=eng
http://www.ppt.gc.ca/publications/facial.aspx?lang=eng
https://openparliament.ca/committees/ethics/41-2/16/lu-fernandes-1/only/
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10845135
http://uidai.gov.in/
http://www.welfare.ie/en/pdf/Compliance-and-Anti-Fraud-Strategy-2014-2018-.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/view/6674/5225
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 איזון מובנה .2.5.2

בין הגנת ומובנה איזון מידתי  היא מראשההתבססות על תמונת פנים ושתי טביעות אצבע בלבד 

פרטיותם של תושבי מדינת ישראל ובין מימוש ייעודו של המאגר במניעת זהויות כפולות והתחזויות. 

 , שנועדה לתת מענה לצורך תוך כיבוד ושמירה על פרטיות. מלכתחילה זוהי כמות מידע מזערית

 

 ייחוד המאגר במדינת ישראל .2.5.2

המוחלטת הביומטריה בכל הנוגע לניהול מאגרים הנו הפרדתם  בעולם מקובל אינואופן פעולה שאכן 

ייחודי אכן . אופן פעולה זה הוא נומריים(-)האלפה של הנתונים הביומטריים מהנתונים הביוגרפיים

  למאגר הביומטרי בישראל ומייצר אתגרים לא פשוטים לתפעולו.

של המאגר בישראל על פני מאגרים ביומטריים אחרים  יתרון מובהקהינו הזה אופן הפעולה הייחודי 

ודאי ממי ו, בון להציגו כטעות בשיקול הדעת אינו עומד במבחנים של יושר אינטלקטואלייבעולם, והניס

זוהי תרומה משמעותית ביותר לפרטיות . שלו שמתיימר לשים את הפרטיות בראש סדר העדיפויות

 . ברמת חוקולאבטחת מידע, שהוגדרה 

 המוחלטנושא אחר שמייחד את המאגר של מדינת ישראל ממאגרים אחרים בעולם הינו ניתוקו 

. גם תצורה ייחודית זו הינה יתרון מובהק מבחינת על ידי הגדרת ניתוק זה בחקיקהמרשתות אחרות, 

 ורה כזו באמצעות חקיקה אין אח ורע בעולם. אבטחת מידע, ולקיבוע תצ

 

אותם מאפיינים שהם אכן ייחודיים למאגר במדינת ישראל הם דוגמה מובהקת להתמודדות עם החשש 

בעת  ( לאורך זמן. המאגר במדינת ישראל נועד למנוע התחזויותmission creepשל "זליגת שימושים" )

הנפקת תיעוד וכדי שמרשם האוכלוסין יהיה מדויק ואמין. זהו ייעודו העיקרי וסיבת הקמתו. המחוקק 

ראה לנכון להוסיף שימושים מוגבלים נוספים, ואלו מוגדרים בחקיקה, בצורה מפורטת מאד ולמעשה 

ם הרבה יותר ללא תקדים לרמת פירוט כל כך גבוהה בחוק. במדינות אחרות אנו עדים לשימושים נרחבי

למידע ונתונים ביומטריים, כמו לדוגמה באוסטרליה, שם יש כוונה להקים מאגר תמונות פנים מדינתי 

 . 54לצורך אכיפת חוק

 

 שימוש בתבניות בלבד ללא אחסון תמונות במאגר –לקוי בגיבוש תורת ההפעלה  תכנון .2.5.2

 55כים שהגישה הרשותבמסגרת בחינת החלופות אשר בוצעה בתקופת המבחן ומפורטת במספר מסמ

שימוש רק המתבססת על (, חלופה Templatesמוסבר בפירוט רב מאוד תהליך בחינת חלופת התבניות )

. חלופה זו הגולמית תמונת הפנים או תמונת טביעות האצבעשמירת בתבנית המאוחסנת במאגר, ללא 

ניתן לנהל מאגר מרכזי  לא אכן מאפשרת שיפור ברמת הפרטיות אולם מן הבדיקות עולה, בין היתר, כי

. זאת מן הטעם הפשוט של הצורך בהשוואת תמונות על ידי גורם לאומי תוך הסתמכות על תבניות בלבד

אנושי בעת קבלת התראה מן המערכת כתוצאה מתהליכי השוואת הנתונים הביומטריים. קיימת חובה 
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  /details/i/3450-http://www.planetbiometrics.com/articleראו  
55

ת. וכן בדוח המסכם שהגישה הרשות במרץ תהליך ותוצאות בחינת החלופות ברשות הביומטרי –  IIIנחיצות המאגר פרק  

0262 . 

http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/3450/
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לשימוש בתמונות עצמן על מנת לאפשר קבלת החלטה מושכלת על ידי מומחה. מאגר אשר יסתמך על 

יבוי התראות שווא וזימון אנשים להרכשה חוזרת בלשכות שימוש בתבניות בלבד ייצור מצב של ר

 בצורה שלא תאפשר ניהול תקין של פרויקט לאומי. 
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 ופרטיות אבטחה בעיות .2

 הטענה  .2.0

 ומתודולוגיה תורה) ר"תמ נוהלי לפי הסמכה-תת של במצב ההנפקה את התחילה הביומטרית "הרשות

 מ"רא ודרישות ר"נוהלי תמ בכל עומדת הרשות, המבחן תקופת סוף, להיום נכון אם ברור לא(. רוחבית

 ובמבדקי בסקרי הסיכונים שונים פערים שהתגלו ידוע(. הכללי הביטחון בשירות מידע לאבטחת הרשות)

 נחשף שלא מסווג שמדובר במידע מכיוון, כנדרש נעשה הפערים תיקון האם ברור לא אך, שבוצעו החדירות

 לא הרשות וכי, בנסיבות חריגות התפטר הביומטרית הרשות של המידע אבטחת מנהל כי ידוע. לציבור

 הנראה וככל, מכבר ידועים זה הללו הדברים. שנה מחצי למעלה במשך מידע אבטחת מנהל לגייס הצליחה

 .המדינה מבקר י"ע נבדקו

המאגר  אבטחת על המשליכות אבטחה בעיות שתי של לקיומן חשש המעלות עדויות נחשפות זה במסמך

 אין אלא הרשות אנשי להצהרות בניגוד. מנותקת ולא מבודלת פנימית ברשת שימוש – הראשונה. הביומטרי

 מחברות  פיזית הפרדה" , Air Gap," אתר עבור אירוח בשירותי שימוש – השנייה. הרשתות בין לוגי בידול

 אינטרנט אסון מחברת למקרי מידע גיבוי( DR) שירותי שכרה הביומטרית הרשות 4101 בשנת. חיצוניות

 .מ""בע בינלאומי בזק מחברת 4102 ובשנת, מ"בע בינת

 

 העובדות .2.5

אותן האשמות המופיעות בדו"ח המתנגדים לגבי חוסר  –ראשית נבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים 

מוטעית  מגמתית מסקנות והסקת שווא האשמות הןבידול הרשת והעברת מידע לכאורה לחברות פרטיות 

 . מכך וגרוע הרע לשוןהמהוות , ומטעה 

בצורה כה פסקנית, וזאת מפי אנשים שמעידים על עצמם המתנגדים אנו מתפלאים מאד על הנאמר בדו"ח 

אמת ואין להן קשר, אפילו  ןשהם מומחים אובייקטיביים ונאמנים לאמת. אין שחר להאשמות אלו, אין בה

 .  , למציאותביותר קלושה

 

 הנחיה על ידי שב"כ .2.5.0

מהפן של בפרט ואת הקמת הרשות כולו החטיבה לסיכול איומי סייבר בשב"כ ליוותה את הפרויקט 

, שנים טרם תחילת תקופת המבחן. שירות הביטחון 4119בשנת  אבטחת מידע עוד מתקופת החקיקה

 הכללי הגדיר את הנתונים הביומטריים ולאור כך את כל הפעילות סביבם ברמת סיווג "סודי ביותר". 

מלווה ומנחה את לסיכול איומי סייבר מתוך כך נגזרו דרישות האבטחה ויישומן בפועל. החטיבה 

ר להם נגיעה לאבטחת מידע מלווים על ידי הגורם הרשות באופן שוטף. כל תהליך או פעילות אש

 .יודגש כי לא מתנהל שום הליך ביצועי ללא אישור הגורם המנחההמנחה כבר בשלב התכנוני. 

 

 בדיקות אבטחה וסקרי סיכונים .2.5.5

 ביקורות, אבטחה סקרי מגוון הביומטרי המאגר לניהול ברשות בוצעו המבחן תקופת תחילת לפני עוד

 חיצוניים מקצועיים גורמים ידי על וכן הנושא על האמונים הביטחון גורמי ידי על סיכונים וסקרי



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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 ובציונים מרובה בהצלחה הסתיימו והמבדקים הסקרים כלהנדרשת.  לרמה ביטחוני סיווג שעברו

 . וטופלונבדקו  ,כאלה שהיו ככל, הסקרים ממצאי כל. גבוהים

 אותם, הביטחון הרלוונטיים גורמי ידי על סיכונים וסקרנוספים  חדירה מבדקי בוצעו 4102 בדצמבר

אנשי הרשות רק כך מעידים מנהלי החטיבה לסיכול איומי הסייבר, לא  .בהצלחה רבה הרשות עברה

 הביומטרית. 

 

 טחת מידע מנהל אב .2.5.2

מנהל אבטחת המידע ברשות סיים את תפקידו בנסיבות רגילות המתרחשות בכל ארגון. בשל תהליכי 

כחצי שנה, הגיוס של מחליפו הנקבעים על ידי נציבות שירות המדינה ארך תהליך המורכבים הגיוס 

כאשר בסיומו גויס מנהל אבטחת מידע. במהלך תקופה זו נוהל התחום באופן שוטף על ידי ראש 

 הרשות, הממונה על הפרטיות וצוות אבטחת המידע אשר המשיך ופעל כשיגרה. 

 

 בעיות אבטחה לכאורה .2.5.2

אשר גובש  , מוטעה ומטעה, שגוימדובר על מידע חלקי, אבטחה" בעיות שתי של "עדויות לקיומןבנוגע ל

זוהי  .ואין להן אחיזה כלשהי במציאות על ידי המתנגדים לכלל טענות שאינן מבוססות על עובדות

 ואנו מתקשים לראות כיצד הגיעו כותבי הדו"ח למסקנות כאלו. ומגמתית הסקת מסקנות מוטעית 

שימוש  בדו"ח המתנגדים נקטו כותבי הדו"ח בלשון זהירה פחות או יותר כגוןאחרים במקומות רבים 

ללא סייגים סייגים אחרים, אולם בנושא זה ננקטה לשון פסקנית, שימוש ב"ככל הנראה" או  במושג

 . וללא כל בסיס עובדתיכלשהם 

בהן על ידי כותבי הדו"ח הינה תמוהה מאד ומהווה למעשה לשון הרע, כי יש הזו הסקת המסקנות 

האשמה מפורשת של אי קיום החוק על ידי אנשי הרשות, כאמור ללא כל אחיזה במציאות ותוך ניסיון 

 בוטה להשחיר את פניה של הרשות, העומד בראשה ועובדיה.  

 

 בידול מרשתות אחרות .2.5.2.0

ומתבססת על  ה נכונהנאינהטענה כי רשת המאגר מנותקת לוגית ולא פיסית מרשתות אחרות 

. Waterfallכיווני מסוג -פניית הרשות לרכש מערכת לקישור חדהסקת מסקנות תמוהה מאד מתוך 

בפועל מערכת זו טרם נרכשה והתכנון לשימוש במערכת זו אינו רלוונטי כלל לחיבור מערכות 

 . או לשימוש בה לצורך בידול רשת המאגר מהעולם חיצונית כלשהיהמאגר למערכת 

, )"סודי ביותר"( סיווג זהה ברמת פנימיותלהעברת נתוני בקרה בין מערכות עתידי מדובר בתכנון 

שנדרש  , כפיתסיפיבצורה מהעולם רשת המאגר מבודלת לחלוטין . בתוך מערכות הרשות ולצרכיה

. נבהיר על ידי הגורם המנחה את הרשות בחקיקה וכפי שהובהר, נבדק, מפוקח ומבוקר מפורשות

, הן לוגית והן אחרת מנותקת ונפרדת לחלוטין מכל רשתרשת נה ירשת המאגר ה - זאת שנית

  וכך יתקיים תמיד. . זוהי תצורה המקובעת בחקיקה, כך היה מלכתחילהבאופן מלאו –פיסית 

ואיננה מבוססת על בצורה מגמתית  מוטעית ומטעהאמירה האמירה בדו"ח המתנגדים הינה 

בעבירה ועובדיה תשתית עובדתית כלשהי, למרות הלשון הפסקנית והניסיון להאשים את הרשות 



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
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בין רשת המאגר פיסי יש ניסיון להציג את צירוף המילים "ממשק חד כיווני" בתור חיבור על החוק. 

 . שאין מאחוריה דבר וחצי דבר"התעמלות מילולית" -ן, תוך התפלפלות ולעולם החיצו

 החוק על בעבירה ועובדיה הרשות את מאשימים היושכותבי הדו"ח היו זהירים בלשונם ולא  ראוי

  ללא כל אחיזה במציאות, דבר פסול בהיבטי לשון הרע ובעיקר פסול מבחינה מוסרית. 

 

 העברת מידע לכאורה .2.5.2.5

הטענה כי הרשות מעבירה לחברות פרטיות מידע רגיש לצורך אחסונו וגיבויו היא בדומה לכך, גם 

זוהי דוגמה נוספת לאותה הסקת . כלשהן נה מבוססת על עובדותנאישמוטעית ומטעה טענה 

ניסיון נואל להשחיר את פניה של הרשות ככל הנראה וגם היא מגמתית ו מסקנות תמוהה

 . ללא כל בסיס במציאות, החוקולהאשימה בעבירה על 

"..יש לסייג כי העובדות אמנם מצביעות על מסקנה מסוימת, -בסעיף זה יש הבהרה בלשון רפה ש

אך ייתכן שהרשות תציג הסבר אחר לתוצאות החריגות". מנגד יש רצף של השערות ומסקנות 

 . אינן מבוססות על דבר וחצי דברשכולן שגויות, 

 

כנדרש בחוק וכפי שמקובל בפרויקטים לרשות קיים אתר גיבוי,  -לעניין הקמת אתר גיבוי 

וללא קישור  ללא כל נתונים ביומטרייםכולל שרתים ומערכות הגיבוי . אתר רבים טכנולוגיים

רשות "שטח רצפה" לצורך זה שכרה ה. , הנמצאים במצב המתנה למועד שבו יידרש להפעילםחיצוני

שמקובל אצל כמו משרדים ממשלתיים אחרים וכמו עבור אתר הגיבוי במסגרת מכרז חשכ"ל, 

, שטח זה אופיין יתר על כןגונים שאינם ממשלתיים )בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים ועוד(. רא

"סודי  על ידי הגורם הרלוונטי בשב"כ והוקם כך שיעמוד בדרישות אבטחת מידע למתחם בסיווג

 שגרה.  ותתיביותר" אף על פי שאין כל אחסון נתונים ביומטריים במתחם זה בע

העברת מידע לגורם פרטי כמוה כאמירה שכל עורך דין  המוכיחכנ"ל שכירת שטח רצפה האמירה ש

כי המידע הרגיש  ,לקוח-הפרת חיסיון עו"ד -עבירה אתית חמורה מאד ששוכר משרד אשם ב

ואנו תמהים מאד על  טענה משוללת כל בסיס ומטעה,זוהי . המשרד שברשותו חשוף למשכיר

 . , המהווה כאמור לשון הרעהסקת המסקנות הנמהרת והשגויה

. הרשות הינה לא הועבר ולא יועבר מידע רגיש כלשהו לחברות פרטיות חיצוניות -נדגיש שוב 

ומתנהלת בצורה  הגורם הבלעדי המאחסן, המנהל והמאבטח את המידע הביומטרי הרגיש

 בהם לחזור האינטלקטואלי היושר את ימצאו"ח הדו שכותבי מקווים אנו .דקדקנית על פי החוק

  .אלו נואלות מאמירות
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  ביומטרית השוואה מערכת היעדר .7

 הטענה בדוח המתנגדים .7.0

 שנתוני פירושו השוואה מערכת היעדר. הניסוי הביומטרי תקפות על ישיר באופן המשליך, קרדינלי "פער

 ביומטרי במידע שימוש לגבי החלטות לקבלת יכולים לשמש לא, הביומטרית הרשות י"ע שנמדדו הדיוק

 המדינה מבקר", מהותיים כשלים" אודות בדבריו. פער זה על התריעה מפקחת0  המייעצת הוועדה. מופחת

 .זה" לכשל גם, הנראה ככל, התייחס

 

 העובדות  .7.5

 שימוש במערכת השוואה .7.5.0

 לעיל.  2.2.3.1 ראו גם פירוט נוסף בסעיף 

 מערכת השוואה ביומטרית. מדוברלניהול המאגר הביומטרי מראשית תהליכי הקמתה קיימת ברשות 

 ליבת את המהווים ,הביומטריים ההשוואה מנועי אשרשפותחה במשאבים פנימיים, כמידע  במערכת

 מנועי והינם ל"בחו מספקים נרכשו. מנועי ההשוואה מוכרים ועתירי ניסיון מדף מוצרי הינם, המערכת

 . בתחומןומוכרות היטב  ידועותמובילות,  חברות של השוואה

 של העבודה תהליכיניהול ו המשתמש ממשקי פיתוח נויה הרשות מומחי ידי על בוצע אשר הפיתוח

 ועומדת מאוד גבוהה ברמה מתפקדת הפרויקטתחילת  מיום אשר במערכת מדובר. בלבד המערכת

 באופן מתעדכנתגם  והמערכת רבים משאבים הושקעו המערכת בפיתוח. והצו החוק בהוראות בהצלחה

ובלתי פעילות המערכת מבוקרת ומפוקחת על ידי מספר גורמים חיצוניים  .לצרכים בהתאם שוטף

 אשר אישרו את מהימנות ואיכות תוצריה. תלויים, 

אחריה. השימוש בה מאפשר בחינה למערכת זו תמשיך לשרת את הרשות במהלך כל תקופת המבחן וגם 

 של נתוני אמת הנרכשת במכרז, תוך התבססות על אותו בסיס נתוניםהשנייה, מהימנה של המערכת 

 ולא על בסיס נתונים "מלאכותי" שמספק יצרן המערכת. 

 

 עמדת הוועדה המייעצת .7.5.5

 בהחלטת - הנ"ל ועדה המייעצת המתייחסת למערכת ההשוואה הביומטריתונוגע לעמדת הכל הב

 של ההשפעה לשאלת ביחס דעתה נחה כיבצורה מפורשת וברורה  נכתב 4102 מדצמבר המייעצת הוועדה

 להבדל צפי אין, "לה שהוצגו המקצועיות הדעת לחוות בהתאם כי קבעה הוועדה. המערכות בין המעבר

 זניח יהיה הוא, פער יהיה אם וכי המבחן בתקופת החלופות בדיקת לצורך המערכות שתי בין בממצאים

  .56"המבחן תקופת של מהתוצאות לשנות או הממצאים תקפות על להשפיע מכדי
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 .הוועדה"ח דו של 6-ו 1 פסקאות, 03' ועמ 00' עמראו  
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 עמדת משרד רה"מ .7.5.2

  הספק שהוסר הבהירו המייעצת הוועדה והןבמשרד רה"מ  הביומטריים היישומים על הממונה הן

 המתבססות המבחן תקופת תוצאות תקפות בעניין דעתם ונחה המערכת של התפעוליות היכולות בדבר

  .הביומטרית הנוכחית ההשוואה במערכת השימוש על

 ח"דו בנוגע לממצאי /4/0100מתאריך  של הממונה על היישומים הביומטריים במשרד רה"מ במכתבו

 בכנסת, נכתב: המדינה ביקורת לענייני הוועדה ר"יו, אלהרר קארין כ"אשר מופנה לח, המבקר

 

 נוספות שאלות הממצאים )וכן תקפות שאלת, המבקר ח"בדו שמצוין כפי"

 הוכרעה המייעצת( והוועדה ידי הממונה על האמורות בנסיבות שנבחנו

 דעת ושמעה חוות שבחנה לאחר, 4102 בדצמבר המייעצת הוועדה בהחלטת

 שיתקבלו בממצאים משמעותי הבדל צפוי לא לפיה, דיוניה במסגרת מומחים

 על ישפיע ולא זניח יהיה הוא כזה הבדל יהיה וכי אם המערכות שתי בין

 במערכת לשימוש ביחס פער קיים לא זה במועד .המבחן תקופת תקפות

 .57"הביומטרית ההשוואה

 

 יםבעיות במכרז .7.5.2

לכישלון המכרז הראשון אין קשר כלשהו לשיטת הפעלתו של המאגר הביומטרי. מדובר בסוגיה חוזית 

 . ללא בסיס עובדתיעסקית מול הספק המציע. זהו ניסיון נוסף להציג מצג שווא  –

 המכרז השני מתנהל בצורה תקינה והטמעת המערכת מתקדמת כמתוכנן. 
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 של מכתב זה. 66ראו סעיף  
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  הביומטרית במערכת השגיאות וטווחי ההשוואות דיוק .8

 הטענה בדוח המתנגדים .8.0

 על נערכה הבדיקה. הביומטריים ההשוואה מנועי עבור אמתיים מבדקי דיוק ערכה לא הביומטרית "הרשות

. במאגר הקיימות רשומות מיליון מחצי למעלה מתוך, רשומות ביומטריות 01,111-כ של זניח מדגם

 חיסיון הטילה הרשות אבל. מתשובות שאלות יותר מעלות חות הרשות"בדו שהוצגו המספריות התוצאות

 .הדיוק" נתוני את לבחון ניתן לא ולכן ,המבחן לצו בניגוד, הדיוק מדידות על

 

 העובדות  .8.5

 בדיקות דיוקיםביצוע  .8.5.0

ושוטפים  בוצעו מבדקים מרובים ,ח המסכם שהציגה הרשות"כפי שהוצג בדו, במסגרת תקופת המבחן

כללו בדיקות על כלל נתוני המאגר וכן בדיקות שכללו מדגמים אלו . מבדקים של דיוק המערכת

 בהתאם להנחיית הגורמים המקצועיים בתחום.  ,חלקיים

אשר בוצעו  הביומטריות החלופות ובחינת במדדים אשר נקבעו בחוק הביצועים, העמידה כלל בדיקות

 ויועץ ל"ברפא (ב"מחצ) צבאיים למחקרים מומחי המרכז יליוונעשו תחת במהלכה של תקופת המבחן 

  .הביומטריה בתחום מקצועי חיצוני

 הן, הצו לדרישות מענה יינתן שבו החלטה סף לבחור שניתן לאמתיתה הי הבדיקות מטרת בין השאר,

כנדרש בצו. מומחים  ,הפנים ועבור שילובים שונים של חלופות זיהוי עבור והן האצבע טביעות עבור

שהבדיקות אלה, אשר תחומי התמחותם הינם סטטיסטיקה וחקר ביצועי מערכות ביומטריות, קבעו 

לספק את רמת הסמך הטובה ביותר לצורך הניתוח כדי נקבע , שגודלם על מדגמים מתאימיםאכן בוצעו 

 והסקת המסקנות.

 

 אישור גורמים נוספים .8.5.5

)כפי שקבע  אכן מסווגים הינם ל"הנ וממצאי הבדיקות ניתוחהכוללים את  ל"רפא0ב"מחצ חות"דו

לגורמי הפיקוח, ובכללם הממונה על מאד, רק מוגבלת  בתפוצה הועברו הגורם המנחה בשב"כ(, ולכן

הכוללת  המבחןהיישומים הביומטריים במשרד רה"מ והועדה המייעצת המפקחת על התנהלות תקופת 

מגודל המדגם,  רצונם שביעות את הביעו כאמור אשר, את הסטטיסטיקאי הממשלתי ונציגים מטעמו

 .והנתונים התוצאות ומהימנות מאיכותו
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  למדדים ציונים ומתן נוספות חלופות .9

 הטענה .9.0

 נתנה שהרשות מהציונים חלק. ביומטרי למאגר מקובלות בעולם חלופות בדקה לא הביומטרית הרשות"

 עבור וגם הקיימות החלופות עבור גם, מחדש הציונים חושבו. ההיגיון את סותרים, נבדקו שכן לחלופות

. הרשות בדיווחי המופיעה מזו לחלוטין הפוכה מציגות תמונה המעודכנות התוצאות. הנוספות החלופות

 ביותר הגבוהים הציונים את מקבלות הבלגית והשיטה השונות התשאול שיטות כי מצא המומחים דו״ח

 ".המאגר הביומטרי חלופת על עדיפות כן ועל הכולל במבחן

 

 העובדות .9.5

 המתנגדים בדו"ח דיוקים-אי .9.5.0

"השיטה הבלגית" כלל איננו מדויק. נאמר שם המתנגדים ראשית, התיאור של מה שמכונה בדו"ח 

". די להציץ בתיאור של תעודת הזהות הבלגית כל אזרח מקבל תעודה חכמה עם לידתו, בבלגיה" :למשל

 . מדויקשתיאור זה איננו  הביןלכדי ב 58הזמין בויקיפדיה

הן מאד מעורבת שחברה בלגית אפילו יש תעודת הזהות הבלגית שימשה לנו כמודל שממנו למדנו רבות. 

מבלגיה ביקרו בישראל בכירים נציגי ממשל מספר . בבלגיהוהן בפרויקט תעודות הזהות בישראל 

 הזהויות שם בצורה מפורטת. ניהול והציגו בפנינו את מערך 

 זההשיטה יש במדינת ישראל למעשה . תעודת זהותלא אך , מספר זהות בבלגיה ניתןלידה עם ה ,אכן

 החכמה הלידה באמצעות תעודת הזהות נדרש לאשר את רישוםבבלגיה רופא  –עם הבדל יחיד , כמעט

"זהות בעגה המקצועית  מהסוג הנקראמענה לסוג מסוים של זיופים, . זהו מנגנון שאכן נותן 59שלו

רלבנטי לנושא ההרכשות  ואך כלל אינ)הוספת זהות שאינה קיימת(,  או "זהות פיקטיבית" סינטטית"

יש בדו"ח . , שתהליך כנ"ל אינו יכול למנועשל זיוף לגמרי אחרהרכשה כפולה היא סוג . הכפולות

, כאילו שיטה זו היא פתרון פלא לבעיית על ידי עירוב המושגים ניסיון ליצור מצג שוואהמתנגדים 

 . ההרכשות הכפולות

מרשם אוכלוסין, כלל מדינות שאין להן אותן בזהות סינטטית בדרך כלל רק בעבריינים עושים שימוש 

בבריטניה, אפילו כך שמדובר בפתרון לבעיה שהרלבנטיות שלה למדינת ישראל קלושה במקרה הטוב. 

 0282מקרים של זהות סינטטית מתוך  001רק  4114שם אכן אין מרשם אוכלוסין, התגלו בשנת 

מקרים  110)ביתר המקרים נעשה שימוש בזהות של נפטרים . 60להשגת דרכון במרמהשהתגלו ניסיונות 

 , ולא בזהות מומצאת כלשהי. מקרים שהתגלו( 0111) של אנשים אחריםבזהותם האמיתית או שהתגלו( 

שנה מאוחר יותר תעודת  01ההסתברות שעבריין ינסה לרשום ילוד שאינו קיים במציאות רק כדי לקבל 

עשה המוטיבציה למ, היא נמוכה מאד. יתזהות או מספר שנים לאחר מכן דרכון, גם אם איננה אפס

המשמעותית ביותר לרישום זהות סינטטית של ילוד היא קבלת קצבאות, אך לא עבירות ביטחוניות או 
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  https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_national_identity_cardראו  
59

 במדינת ישראל מקובלת הפרדה מוחלטת בין מעמד התושב מתוקף אזרחותו ובין מעמדו המקצועי )רופא, עו"ד, רו"ח וכו'(. 
60

  report.pdf-fraud-http://www.statewatch.org/news/2004/may/idבקישור  0220-ראו דו"ח עבירות זהות בבריטניה מ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_national_identity_card
http://www.statewatch.org/news/2004/may/id-fraud-report.pdf
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 איננה"שיטה הבלגית" -והבשורה התחתונה זהות סינטטית היא סיכון נמוך, הצבעה מרובה בבחירות. 

  .עוסקים אנו שבו לדיון רלבנטית

 

 מנגנונים למניעת זיוף זהות .9.5.5

המנגנונים המקובלים בעולם לצורך התמודדות כדי להעמיד דברים על דיוקם להלן סקירה קצרה של 

 אפשרויות ותו לא:חמש עם זיופי זהות כוללים 

 

 Breeder Documents –מסמכים תומכים  .9.5.5.0

ניתן אותו , כגון רישיון נהיגה )לצורך הוכחת זהותו של מבקש התיעוד אחריםשימוש במסמכים 

darknet-קושי, עם פרטים בהתאם לצורך, בלרכוש ללא 
(, תעודת לידה וכו'. דוגמה לכישלון 61

מהדהד של גישה זו ניתן לראות בצרפת, שמנפיקה לתושביה דרכון ברמה גבוהה מאד, על בסיס 

יכול לבקש העתק תעודת לידה מהרשות המקומית, והתוצאה הבלתי נמנעת  כל אחדתעודת לידה. 

שיחת טלפון לרשות , היא שניתן לקבל את אחד ממסמכי הזיהוי הטובים בעולם על בסיס מכתב

כתוצאה מכך כמות הדרכונים הצרפתיים שהושגו במרמה . 62, או על ידי זיוף פשוט מאדמקומית

ועורר חששות כבדים לגבי השימוש לרעה  63פרלמנט האירופאיהיא גבוהה מאד. נושא זה אף נדון ב

 . 65צעדים כגון החמרת ענישה וחקיקה בנושא זה לא עזרו לשפר את המצב. 64בדרכונים אלו

, 66היא תעודת הלידה של ברק אובמהלבעייתיות של מסמכים תומכים כנ"ל דוגמה בולטת נוספת 

ב, ועד היום יש תאוריות קונספירציה בנושא שהספקות לגביה כמעט מנעו את בחירתו לנשיא ארה"

( לגבי Government Accountability Office-בארה"ב התבצעה גם בדיקה של נציגי ממשל )הזה. 

, על ידי זיופים פשוטים 67קלות ההשגה של דרכונים והתברר שניתן להשיג דרכון במרמה ללא קושי

 שכל עבריין יכול לבצע בנקל. 

 

, התגלו מקרים שבהם וחסין לזיופים ון שלה הינו מסמך מאובטח מאדגם באוסטרליה, שהדרכ

עבריינים השיגו אפילו עשרה דרכונים אמיתיים לגמרי, על ידי תהליך איטי של קבלת מסמכים 

כך גם . כיום מופעל באוסטרליה מאגר ביומטרי מרכזי כדי למנוע מקרים כאלו. 68תומכים
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  html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4689057,00ראו  
62

faux-des-raientse-biometriques-passeports-des-10-de-divers/plus-http://www.leparisien.fr/faits-2011-12-19-ראו  
1775325.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.co.il%2F  בצרפתית(, או(-news-http://www.french

online.com/wordpress/?p=8299#axzz3iUDnheWX )באנגלית( 
63

  room/plenary/2012-http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-17/11-04ראו  
64

  details/i/10840-http://www.securitydocumentworld.com/articleראו  
65

 )בצרפתית( officiel/dacs90a.htm-http://www.justice.gouv.fr/bulletinראו  
66

  form.pdf-long-certificate-https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/birthראו  
67

  http://www.gao.gov/assets/130/125191.html -ו  dfhttp://www.gao.gov/assets/670/662921.pראו  
68

ראו דו"ח אוסטרלי בנושא גניבת זהות, זמין בקישור   

https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/IdentitySecurity/Documents/IdentityCrimeAndMisuseInAustralia.pdf  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4689057,00.html
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http://www.french-news-online.com/wordpress/?p=8299#axzz3iUDnheWX
http://www.french-news-online.com/wordpress/?p=8299#axzz3iUDnheWX
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http://www.securitydocumentworld.com/article-details/i/10840
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacs90a.htm
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/birth-certificate-long-form.pdf
http://www.gao.gov/assets/670/662921.pdf
http://www.gao.gov/assets/130/125191.html
https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/IdentitySecurity/Documents/IdentityCrimeAndMisuseInAustralia.pdf
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דרכונים אמריקאים אף הושגו ובמקומות רבים נוספים בעולם.  72, קנדה71, ארה"ב70 69בבריטניה

בדו"ח של מחלקת המדינה של ארה"ב נאמר, בין . 73בצורה כזו על ידי רשתות ריגול זרות בארה"ב

 :74היתר

 

“The 9/11 terrorists succeeded in carrying out their attacks through 

the use of fraudulently obtained, but genuine, U.S. travel 

documents.” 

 

זוהי דוגמה מובהקת לכך שאימות זהות על ידי מסמכים תומכים אינו יכול לתת מענה שלם וראוי 

מדינות לא מעטות שהשתמשו בשיטה זו עברו או עוברות לזיופי זהות והרכשות כפולות או מרובות. 

 כיום לשימוש במאגר ביומטרי מרכזי.

 

 Social Footprint –ברתית" בדיקת "טביעת רגל ח .9.5.5.5

זה מתבסס על הוכחת פעילות כלכלית של מבקש הזהות, על ידי הצגת חשבונות חשמל, מים, מנגנון 

. מעבר להיותו מנגנון פולשני, )כולם קלים להשגה או לזיוף( טלפון, תלוש שכר, חשבון בנק וכו'

, הוא מתקשה לתת מענה לזיופי זהות ומרכז מידע רגיש רב במקום יחיד שיוצר בעיות פרטיות רבות

זהו ומעט מאד מדינות נוקטות בגישה זו, וגם אז, רק עבור מקרים שבהם מתעורר חשד לזיוף. 

 במרבית המקרים מנגנון תומך ולא מנגנון ראשי למניעת התחזויות.

 

ון. הוכחות לפעילות כלכלית כנ"ל בעת הנפקת דרכבמקרים מסוימים לדוגמה, בבריטניה יש להציג 

שבעה דרכונים שונים בזהותו שלו  לשאת Dhiren Barotקעידה בכיר בשם -זה לא מנע מאיש אל

. כל הדרכונים היו דרכונים אמיתיים לחלוטין, שהיו עומדים שניים אחרים, בזהות אחרתועוד 

  .75בבדיקה המעמיקה ביותר של מז"פ ואכן הם היו אמיתיים, אך הושגו במרמה

מקרים רבים של קבלת תשלומי רווחה במרמה, כאשר הבסיס לפשע הוא ריבוי גם בבריטניה התגלו 

. ידועים מקרים של פושעים עם מאה זהויות ויותר, שהצליחו לבצע , למרות הבדיקות הנ"לזהויות

. אותם טרוריסטים שהיו מעורבים בהטמנת הפצצות ברכבת 76את הפשיעה במשך שנים ארוכות
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residence/story-secure-help-passport-false-caught-http://www.leicestermercury.co.uk/Man-25803135-ראו  
detail/story.html  

70
fraudulently-a-using-thailand-from-deported-fugitive-scottish-arrest-id.com/blog/nca-http://www.delmont-ראו  
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  https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ressamראו  
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ם לקבלת תשלומי רווחה במרמה בהיקף גדול מאד, שוב עם שותפיגם גם היו  /411-התחתית ב

החזיק ארבעה דרכונים שביצעו את הפיגועים אחד מהטרוריסטים  .77זהויות מרובות לכל אחד

וכולם היו  דרכונים, שכולם היו עם תמונתם, אך עם פרטים של אחרים 02-כאלו והשני החזיק ב

 . , למרות הבדיקות הנ"לאמיתיים לחלוטין

 

78 –אימות על ידי תשאול  .9.5.5.2
ABI 

מנגנון זה מתבסס על מידע שקיים אודות מבקש התיעוד במאגרי מידע שונים, כאשר המבקש נשאל 

מנגנון זה כשל במקומות רבים והדוגמה סדרת שאלות מתוך מידע זה לצורך אימות זהותו. 

, שם הקושי לממש מנגנון זה הוביל לכך שרק בעת הנפקה 79בבריטניהשוב היא לכך הבולטת 

 , בנוסף להוכחת הפעילות הכלכלית הנ"ל. מתבצע תשאולשל דרכון ראשונה 

, על בסיס מאגר שקיים כבר זמן רב, תמונות פניםזיהוי של  תביומטריכעת יכולת בריטניה בונה 

ראוי ומעשי לתת מענה  אפשרותבגלל חוסר הנבנית יכולת זו בין היתר . לצורך הנפקת דרכונים

 זיהוי למערכתפומבי  מכרזפני כשנתיים ל פורסםלצורך זה תשאול. הלהרכשות כפולות באמצעות 

80) פנים
FRS),  כפולות ומרובות במערך הנפקת הדרכונים, על בסיס תמונות  הרכשותשתאתר

. בבריטניה אחוז 83 82זכתה במכרז זה Unisysחברת  .81במאגר מרכזיממילא השמורות הפנים 

כך שבפועל מדובר במאגר שיכיל את רוב ( 81%-)כמחזיקי הדרכונים הוא ככל הנראה הגבוה בעולם 

  .ובוודאי שאת מרבית האוכלוסייה הבוגרת אוכלוסיית בריטניה

בעת התשאול בבריטניה שמפרטים את השאלות  87 86 85 84אינספור אתרים ברשת האינטרנטגם יש 

, בנוסף לספרים ופורומים שבאמצעותם ניתן להתכונן ללא קושי ותוומנחים כיצד לצלוח א

 . לתשאול

בעבר גם נציג עמותה מפורסמת שנלחמה לביטול פרויקט תעודות הזהות בבריטניה, הנקראת 

no2idוחוסר יעילותו וכך גם חבר פרלמנט מפורסם בשם  88, התבטא נגד תהליך התשאולDamian 

Green הבריטית עד לפני זמן קצר וגם הוא היה ממתנגדי תעודת  שאף היה שר המשטרה בממשלה

 הזהות בבריטניה, שבוטלה ממניעים כלכליים. 
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 8מספר המקרים של ניסיונות התחזות שנתפסו בבריטניה באמצעות תשאול הוא זעום מאד )רק 

(, אם כי לא ניתן כמובן לדעת ולכמת את גורם ההרתעה של 89מקרים מתוך כחצי מיליון ראיונות

 התשאול, כמו כל יתר האמצעים למלחמה בהתחזויות.  

 

, על ידי רשות האוכלוסין והלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמנגנון זה נבדק לעומק בתקופת המבחן 

כן חד אהן התוצאות למ"ס. על ידי מומחי הבאמצעות מודל הסתברותי מקורי וחדשני שפותח 

למעשה עברייני הונאה יוכלו לצלוח . אינו יכול למנוע קבלת תיעוד במרמה תשאול –משמעיות 

אם יוקשח התשאול לרמה מספקת מבחינת יכולת איתור . רבים אותו יותר בקלות מאנשים הגונים

ייצר כמות אדירה מבחינת התושבים התמימים, כי הוא מתחזים הוא יהפוך לבלתי אפשרי לתפעול 

הקשחת תושבים תמימים. אותם בבצורה לא מידתית של התראות שווא, שתציק מאד ותפגע 

התשאול ושימור היכולת לאיתור מתחזים לאורך זמן גם תיצור פגיעה קשה בפרטיות עקב הצורך 

 לחבר עוד ועוד מאגרי מידע. 

 

 מאגר ביומטרי .9.5.5.2

חסימת ק לצורך הזה, של מניעת הרכשות כפולות וזהו מנגנון טכנולוגי שמשמש מדינות רבות בדיו

במרמה. נושא זה מפורט מאד במסמכי תקופת המבחן ואין טעם  אמיתיתיעוד האפשרות לקבל 

הרכשות מניעת תופעת הלראוי נאמר רק שזהו הכלי היחיד שנותן מענה  לפרטו שנית במסמך זה.

וכמשהו  זיופי הזהות כגזרה משמיםכפולות, כאשר המשמעות של ויתור על כלי זה הינה קבלת ה

לשימוש במאגר ביומטרי מרכזי יש גם אפקט הרתעתי חזק מאד, שלא קיים באף אחת . בלתי נמנע

כמו יתר השיטות, כימות אפקט ההרתעה אינו אפשרי ולא ניתן להעריכו מהשיטות האחרות. 

  בצורה מהימנה, אך זהו ללא ספק המנגנון עם אפקט ההרתעה המרבי. 

 

 "לחיות עם הבעיה"  .9.5.5.2

אפשרות של השארת פרצה רחבה במערך ניהול הזהויות של המדינה, בצורה מודעת. קיימת גם 

לא ניתן למנוע את הפשיעה בהתאמה לאתר זיופי זהות ויהיה היא שלא ניתן הברורה המשמעות 

בבחירות( המתרחשת כתוצאה מזיופי מרובה הצבעה ובפרט טחונית והחברתית )יהכלכלית, הב

 זהות אלו. 

 

 חלופותהבדיקת  .9.5.2

 מרובים ומבחנים מבדקים התקיימו, שנתיים בת מבחן תקופת הכוללות, פעילות שנות ארבע במהלך

נבחנה על ידי הלשכה המרכזית )שחלופת התשאול , הכוללות את לבחינת החלופות אשר נקבעו בצו

וחלופת ההקבצים בהרכבים שונים , חלופות המכילות ביומטריה (לסטטיסטיקה ורשות האוכלוסין
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יישומים על ממונה החלופה אשר בדיקתה נקבעה על ידי  –שמיר עדי פרופ' ה על פי הצעת )שיט

 (. ולא בצו ביומטריים במשרד רה"מ

קבוצות חלופות אלו נבחרו בשל היותן מנגנונים אחידים ושוויוניים, שאינם יוצרים אפליה ואבחנה בין 

(. כל האוכלוסייה profilingבאוכלוסייה ואינם מתבססים על סיווג האוכלוסייה לקבוצות סיכון )

מקבלת בהן טיפול אחיד וזהה, ללא קשר להשתייכות לקבוצה זו או אחרת כגון בעלי רישום פלילי 

ן אחר. יתר על )מידע שכלל אינו נגיש לרשות האוכלוסין וכך ראוי שיישאר(, מקום מגורים או כל מאפיי

כן, חלופות אלו מאפשרות לתת מענה לעתיד, ולא רק למקרים מהעבר, כמו חלק מהחלופות המפורטות 

בדו"ח המתנגדים, שמכוונות לטיפול מיוחד במי שידוע דבר מה שלילי על עברו, ללא מענה לעברייני 

 העתיד. 

 

עברו בקרה יסודית  וכן חיצוניים יםויועצ מומחים ידי על הן, הרשות עובדי ידי על הן בוצעו המבדקים

 מענה מתן לצורך כי נהיה בוצעו אשר הבדיקות כלל מסקנת. ל"רפא0ב"מחצ מומחי ידי עלבלתי תלויה 

 החלופה, בחקיקה כנדרש הנוספים היעדים מימוש לצורך וכן וההתחזות הזהויות גניבת לתופעתראוי 

 זו מאגר תצורת. אצבע וטביעות פנים תמונות המכיל ביומטרי במאגר שימוש היא ביותר הטובה

 הזהות גניבת תופעת את למנוע היכולת לבין המדינה תושבי פרטיות על ההגנה בין ראוי איזון מאפשרת

  .וההתחזות

 

  להלן:  המתוארות החלופות את החלופות בחינתתהליך ברשות עצמה כלל 

 מלא מאגר .9.5.2.0

 .אצבעות שתי של וטביעות פנים תמונת של שמירה כוללת זו חלופה

 פנים תמונות מאגר .9.5.2.5

 .אצבעות טביעות ללאבלבד  פנים תמונת של שמירה כוללת זו חלופה

 אחת אצבע וטביעת פנים תמונת מאגר .9.5.2.2

 .אחתאצבע  של וטביעה פנים תמונת של שמירה כוללת זו חלופה

 אצבע טביעות מאגר .9.5.2.2

 .פנים תמונת ללא, אצבעות שתי של טביעות של שמירה כוללת זו חלופה

 בודדת אצבע טביעת מאגר .9.5.2.2

 .בודדת אצבע טביעת של שמירה כוללת זו חלופה

 תבניות מאגר .9.5.2.2

 שתי של הינן התבניות. גולמיות תמונות של שמירה ללא 90תבניות של שמירה כוללת זו חלופה

  .פנים ותמונת אצבע טביעות

 

 

                                                           
90

(. ייצוג כזה מאפשר השוואה ממוכנת minutiae, המבוסס על מיקום של נקודות מיוחדות )ייצוג "מדולל" של טביעת אצבע 

 אולם אינו מאפשר השוואה חזותית על ידי מומחה פורנזי. 
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 ההקבצים בשיטת מאגר .9.5.2.7

 מחולק המאגר כאשר, אצבעות שתי של וטביעות פנים תמונת של שמירה כוללת זו חלופה

 מידע בין חלש קישור ליצור כדי, למדע וייצמן ממכון שמיר עדי פרופסור של הצעתו פי על להקבצים

 .בפועל לזהות ביומטרי

 

התאם למודל הסתברותי חדשני שפותח על ידי , ברשות האוכלוסיןחלופת התשאול נבחנה על ידי 

, כאשר תצורה אחת כללה תצורות. הבחינה הייתה בשתי לשכה המרכזית לסטטיסטיקהמומחי ה

תשאול על פי המתכונת הנוכחית ותצורה שנייה כללה תשאול עם יכולת איתור מתחזים כנדרש בצו 

 ידי על באימות שימוש כוללת זו חלופה. ניסיונות התחזות צפוי לחמוק מגילוי( 41-, כלומר אחד מ%/9)

ABI) תשאול
 באחריותכאמור  הינה התשאול חלופת בדיקת. התחזות ניסיונות ואיתור מניעת לצורך( 91

 . האוכלוסין רשות במסמכי ומתוארת האוכלוסין רשות

 כלתחת פיקוח הדוק וקפדני.  שבוצע, שלם ומפורט, מלאהינו תהליך  הבחינהלראות שתהליך  ניתן

 ניסיון להציגו כמשהו אחר הינו שגוי, מוטה וחוטא למציאות. 

 

 לחלופותמתן ציונים  .9.5.2

ועדה ומתן הציונים לחלופות בוצעו בשקיפות מלאה מול ה בפרטתהליך בחינת החלופות השונות ו

 הנבדקים לנושאים המשקליםקבעה את ש זו היאאשר , המייעצת המפקחת על תקופת המבחן

 הציונים מתן אופן את וכן החלופות בחינת תהליך את אישרה המייעצת ועדהוה .92בצו המופיעים

ובצורה , על פי הקבוע בחוק. ודקדקני בסדרה ארוכה של ישיבות ובתהליך התייעצות מפורט לחלופות

 יסודית וממצה. 

 : בצורה מפורשתהוועדה  קבעה התהליך של בסיומו

 

 עיקרי שכן, המבחן תקופת את להאריך שלא ממליצה המייעצתהועדה "

 נתונים וקיימים נבדקו הצו הורה בחינתם על אשר המרכזיים הנושאים

  .93"החלטה קבלת לשם מספקים

 

לאור זאת איננו מבינים את הנאמר בדו"ח המתנגדים ואיננו מקבלים את קביעתם שהציונים ניתנו 

, המטילה דופי בעבודה המסורה בצורה שאיננה הגיונית. זוהי אמירה חסרת בסיס וחסרת שחר

 .והקפדנית של אנשים רבים וטובים שהיו שותפים לתהליך
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 .0262 מאי, המייעצת הועדה של והמלצות מסכם ח"דו מתוך 



 

 

 -בלמ"ס  -

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 הרשות לניהול המאגר הביומטרי
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 סיכום .01

, 4110 בשנת ר"לוטמטה  בהובלת בוצעה אשר המטה עבודת מימי, לה קדם אשר הזמן ופרק המבחן תקופת

 מעמיקה ולקבלבצורה יסודית, מקיפה ו לבחוןישראל  במדינת הרלוונטיים המקצועיים לגורמים אפשרו

 עתיד פני צופה ובתכנון הנוכחי בעידן. ישראל למדינת הראוי הלאומי התיעוד לתצורת בנוגע מתאימות החלטות

 .ויישומים שירותים במגוון וודאית בצורה ישראל מדינת ותושבי אזרחי לזיהוי ומהימנה אמינה יכולת נדרשת

 בעת אם, ודומיהם בנקאיים שירותים בצריכת אם, מקוונת או פיסית בגישה ממשלה שירותי מתן במסגרת אם

 או רפואיים שירותים קבלת בעת הזדהות במסגרת ואם, קומיותמ אוכלליות  בבחירות בהצבעה הזדהות

 . אחרות במסגרות

 הנפקתת נדרש כי גרסה 4119 בשנת ראשית בחקיקה תוקף קיבלה ואשר 4118 בשנת התקבלה אשר ההחלטה

 נתונים בבסיס הביומטריים הנתונים שמירת בשילוב התיעוד בעל של ביומטריים נתונים הכולל מאובטח תיעוד

 בזהותו בלבד אחד תיעוד יהא אדם שלכל להבטיח מנת ועל השוואה לצרכי, הביומטרי המאגר, מרכזי

 . האמיתית

 רבים ומבחנים מבדקים, 4101 ביוני החלה אשר, המבחן תקופת במסגרת התקיימו החוק להוראות בהתאם

 ובפרט, לחקיקה שהובילו ההחלטות בבסיס עמדו אשר היסוד הנחות בחינת הינה העיקרית תכליתם אשר

וכן  /410שהגישה הרשות במרץ  המסכם ח"בדו שמתואר כפי. הביומטרי המאגר של קיומו נחיצות לנושא

 .בו המוזכרים הנלווים במסמכים

 

 תופעת כי עולה 4102 שנת במהלך שבוצעה ר"הלוט שלנוספת  מטה עבודת ממסקנות וכן ישראל משטרת מנתוני

 ברמה וביטחוני חברתי, כלכלי איום המהווה ,תחומית-רבו היקף רחבת תופעה נהיה וההונאה הזיוף עבריינות

 נעות זהות וגניבת להתחזות הנלוות העבריינות תופעות. בפרט ישראל מדינת ולתושבי בכלל הבינלאומית

 דרך, לאומי לביטוח מהמוסדבמרמה  תגמולים קבלת דרך, מזויפת בזהות כספים ומשיכת בנק חשבון מפתיחת

 . בבחירות בדויה בזהות הצבעה ועד, לאחר התחזות תוך רכב וכלי דירות מכירת

 בזהויות שימוש תוך טרוריסטיםמפגעים ול והסיוע העוינת החבלנית הפעילות תופעת קיימת אלו תופעות לצד

 ניתן אינו החכם הביומטרי התיעוד. הארוך ובטווח הקצר בטווח פתרון מחייב בישראל הבעיה היקף. בדויות

 התחזות תוך מהמדינה" לגיטימי" תיעוד לקבל במטרה התחזות של התופעה ולפיכךכמו התיעוד הישן  לזיוף

 , כאשר זהו הנתיב היחיד לזיוף. מונים עשרות תגדל, היקף רחבת היא כיום שכבר, לאחר

 על התשאול ביצוע, וההגירה האוכלוסין ורשות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מדיווחי שעולה כפי, שני מצד

 את כך על נוסיף. לאחר התחזות תוך תיעוד לקבל המנסה עבריין לאיתור דיו מהימן מענה נותן אינו פקיד ידי

 בצריכה גם כמו) מרחוק בצריכה יתקבלו רבים ויישומים שירותים בו הדיגיטלי לעידן ישראל מדינת כניסת

 התיעוד אטרקטיביות הגדלת היא והתוצאה, החכם הביומטרי התיעוד על המבוססת הזדהות תוך(, מקומית

  .בדויה בזהותלכאורה " לגיטימי" תיעוד לקבל וטרוריסטיים עבריינים גורמים של ורצונם

 

 הצטמצם, מאובטח תיעוד הנפקת החלה בהן במדינות, בעולם מקבילים בפרויקטים מהנעשה לראות שניתן כפי

 בחינת .משמעותית התרחבה פקיד מול וההתחזות הזהות זיוף תופעת בעוד המזויפים המסמכים שיעור

 של התאמתה חוסר בדבר משמעית חד למסקנה הביאה המבחן תקופת במהלך בוצעה אשר הנרחבת החלופות
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 אף החלופות בחינת. החדש הלאומי התיעוד פרויקט במסגרת הביומטרי למאגר יישום כשיטת ההקבצים שיטת

 למסקנה הנושא את בחנו אשר הביומטריה מומחי ואת ל"ברפא צבאיים למחקרים המרכז מומחי את הובילה

, הנתונים השוואת תהליכי במסגרת ביומטריים נתונים של רחב במגוון ששימוש העובדה בדבר משמעית חד

 התראות של מינימלית כמות עם בבד בד, ויעילה מדויקת בצורה זהות גניבת ומניעת מתחזים איתור יאפשר

 בסיס הנו שלעיל התמציתי ההסבר מן העולות המסקנות יישום את מאפשר אשר הטכנולוגי האמצעי. שווא

תצורה . התיעוד מבקשי של פנים ותמונת אצבע טביעות שתי נתוני מכיל אשר, ביומטרי מאגר, מרכזי נתונים

  .המדינה תושבי פרטיות עלהגנה ו ידתיותומאפשרת מ, מידע של מזערית כמותזו כוללת שימוש ב

 

 מערכות ידי על הזהות אימות ביצוע. כולו הפרויקט של לבו לב את מהווה אשר האמצעי הוא הביומטרי המאגר

 .והיחידה האמיתית בזהותו בלבד אחד תיעודונפק י אדם לכל כי לוודא מאפשר התיעוד הנפקת בטרם המאגר

 מחקרם עבודתשל  בסיכוםבהרצליה.  הבינתחומי במרכז טרור נגד למדיניות המכון חוקרי זאת לבטא היטיבו

 את להחמיר עשוי, הביומטרי המאגר עם שילובו ללא, בלבד חכם לתיעוד המעבר יישום כיחוקרי המכון  ציינו

, חכם תיעוד לקבל ניתן ויהיה במידה, להערכתם. בדויות בזהויות שימוש תוך הפשיעה בהיבטי הקיים המצב

 תומכת זו מסקנה. היום הקיימת לזו ביחס הסיכון רמת תעלה - הזהות זיוף תוך, גבוהה אמינותו אשר

 כי עולה בסיכומן ואשר זה ח"בדו צוינו אשרוממגוון המקורות  הנוספות המחקר מעבודות העולות במסקנות

 והגנה אבטחה חבילת יאפשר ביומטרי במאגר שימוש עם יחד לזיוף ניתן שאינו חכם ביומטרי תיעוד של השילוב

 . למטרותיו הולמת מהימנות רמת בעל תיעוד הנפקת ויאפשר ישראל מדינת אזרחי זהות על מלאה

 

 ובהשקעת תקדימי בצעד מדובר. הביומטרית הרשות של בידיה הופקדו הביומטרי המאגר של ואבטחתו ניהולו

. הביומטרי המידע של הגבוהה רגישותו רמת קביעת לאור וזאת, לחוק בהתאם בוצעו אשר, ייחודיות תשומות

 על ולהגנה הנתונים לאבטחת אחראים אשר תפקידים בעלי ישנם הפנים לשר בכפיפות פועלת אשר ברשות

 ידי על האבטחה בנושא ומבוקרת מונחית הרשות. ומיטבית מקצועית בצורה זאת ומבצעים האזרחים פרטיות

 בתצורת כולל, המידע ואבטחת הפיסית האבטחה היבטי בכל זאת, הכללי הביטחון בשירות הרלוונטי הגורם

 פעילות היבטי בכל הקיימת האבטחה מרמת רצונו שביעות את הבהיר זה גורם. העבודה ובתהליכי המערכות

 . הממשלה ראש במשרד הביומטריים היישומים על הממונה ידי על מפוקחת הרשות של פעילותה, בנוסף. הרשות

 אסא 'פרופ ידי על עבורם נכתב אשר האתי הקוד של המנחים ולקווים למסגרת בהתאם פועלים ועובדיה הרשות

 . חוץ כלפי והן הפנימיים בממשקים הן, ברשות הנהוגים העבודה בתהליכי הוטמעו ואשר, כשר

 

 יכולת לבין הפרטיות על ההגנה בין ראוי איזון מאפשרים ומזעור המידע שבו הביומטרי מאגרה תצורת

 זאתמטרה . גנובות ובזהויות בהתחזות שימוש תוך להתבצע העלולה הטרור ופעילות הפשיעה עם ההתמודדות

 הביומטרית הרשות במערכות ומעובדים מאוחסנים אשר נתוניםכמות מזערית של ב שימוש ידי עלהושגה 

 אשר מתאימים עבודה ותהליכי מתקדמים מנגנונים לצד, פנים וצילום אצבע טביעות שתי ורק אך והכוללים

 . הפרטיות על והגנה אבטחה של ביותר גבוהה רמה מאפשרים
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 מטה עבודת ,הממשלה ראש במשרד לאומי לביטחון המועצה במסגרת ,ר"לוט מטה ריכז 4102 שנת במהלך

 המאגר נחיצות בדבר נוספים מדינה וגורמי החוק ואכיפת הביטחון גורמי עמדת לבחינתועדכנית  מקיפה

 גורמי של צידודם בדבר חיובית משמעית חד המלצה הכולל מסווג מסמך הנו זו עבודה של התוצר. הביומטרי

  .החכם הלאומי התיעוד פרויקט במסגרת הביומטרי המאגר של ובנחיצותו בקיומו הביטחון

 ואשר המבחן בתקופת בוצעו אשר המקיפות והבדיקות המחקר עבודות מתוך העולה משמעית החד המסקנה

 כל של מלא יישום תוך רבה ובהצלחה במלואן בוצעו וחובותיה המבחן תקופת כי נהיה, זה ח"בדו מופיע סיכומן

 האמון רמת על המעידה, לפרויקט להצטרפות הציבור בהיענות הן ביטוי לידי באה ההצלחה. החוק דרישות

 ובהצלחה אמת אירועי באיתור ועובדיה הרשות מערכות של המקצועיות ביכולות והן, בפרויקט הגבוהה

 . היזומות בבדיקות

 כפי הרשות יעדי את וכן ויעדיו החוק מטרות את ליישם היכולת בדיקת וכן, והחלופות הנחיצות מבחני תוצאות

 יאפשר אשר ביומטרי מאגר ביישום הצורך בדבר למסקנה משמעית חד בצורה מובילים, בחוק שמוגדרים

 . הנדרשת המהימנות רמת את החכם לתיעוד ויספק זהות וגניבת התחזות מניעת

 

ח "מדים בעיון את הדווח המתנגדים היו ל"הראוי היה שגורמים כגון כותבי דובשלב זה של הפרויקט מן 

המסכם המפורט אשר הגישה הרשות וכן את המסמכים הנלווים אשר הגישה הרשות בתקופת המבחן. במידה 

והיו עולים נושאים לבירור או לחלופין רעיונות ליישום טוב יותר של התהליכים, חזקה על אותם גורמים שהיה 

ליהם לפנות לרשות ולהציג את משנתם. נציגי הרשות היו מגיעים בנפש חפצה ובלב שלם ללימוד ולקבלת ע

 . , ככל שתהיינה כאלהתובנות חדשניות ומועילות

לא בוצעה כל פניה לרשות או לגורמים המצויים בנבכי התהליכים. במקום זאת פרסמו  במקום תהליך מועיל זה

שמטרתו הצגת נתונים בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות,  ,ח רציני"להיות דוח אשר מתיימר "המתנגדים דו

 דיוקים,-, רצוף איקנטרנימסמך אשר הציגה הרשות. בפועל מדובר בהמסכם ח "ח שכביכול מנתח את הדו"דו

ח המתנגדים מבוסס על "המסקנות בדוחלק מאשר מציג נתונים לא מבוססים ומסקנות חסרות קשר למציאות. 

רסמה הרשות וגורמים אחרים. יעל ניתוח לא נכון ומוטעה של נתונים אשר פאחר  וחלקחלקיים נים נתו

ח המתנגדים עולה לדאבוננו כי לא ניתן להפיק וללמוד ממנו מאום לגבי יישום נכון "מקריאה מעמיקה של דו

  יותר או בניה מוצלחת יותר של תהליכי בדיקות או של המאגר עצמו.
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דוח המומחים



 עלובה היא העיסה שנחתומהאמר ר׳ חייא:
       [בראשית רבה, ל״ד, י׳]מעיד עליה שהיא רעה.

ניתוח הדו"חות המסכמים לתקופת המבחן
ניהול המאגר הביומטרישל הרשות ל

גרסה מעודכנת: כוללת התייחסות לממצאי דו"ח מבקר המדינה,
ולהערות הרשות הביומטרית, לדו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת 
המבחן. תקופת  תום  עם  הפנים  שר  להמלצות  התייחסות  וכן 

12/01/2017תאריך: 

 –4.0– גרסה 

 (ע"ר)נכתב על-ידי מומחים בשיתוף התנועה לזכויות דיגיטליות

לחברי הפנים, לשרת המשפטים,  לשר  לראש הממשלה,  מוגש 
ועדת הכנסת המשותפת, לחברי הכנסת, לממונה על היישומים

מפקחת, לקראת הדיוניםהביומטריים ולחברי הוועדה המייעצת/
הביומטרי. בחוק  הקבועה  המבחן  תקופת  קקפות  ות תוצאות  על 

מוגש במקביל לעיון מבקר המדינה והוועדה לביקורת המדינה.

http://drm.org.il/

http://drm.org.il/


 

מכובדיי,

הנדון: דו"ח מומחים בנושא תקופת המבחן של המאגר הביומטרי

הדו"ח הנמצא לפניכם הינו דו"ח מפורט שנכתב ע"י מספר מומחים בלתי תלויים. הדו"ח נכתב על מנת
להעמיק את הדיון הציבורי בשאלות המהותיות הנובעות מקיומו של מאגר מידע ביומטרי מרכזי. מטרת
המסמך לספק למקבלי החלטות ולציבור תמונה מקצועית ואמינה בשאלת נחיצות המאגר הביומטרי.

הדו"ח מצטרף לדו"ח מבקר המדינה שהצביע גם הוא על ליקויים מהותיים בהפעלת תקופת המבחן.

מרכזי. זאת ביומטרי  נחיצותו של מאגר  לבדוק את  ובראשונה,  מטרת תקופת המבחן הייתה, בראש 
מרכזי, מעבר מידע  בנחיצות מאגר  לא השתכנע  וחריף,  ער  ציבורי  דיון  בעקבות  שהמחוקק,  מהטעם 
לנחיצות הנפקת תעודות הזהות הביומטריות החכמות. עתה, מבקש משרד הפנים לקבוע חובה להצטרף

למאגר, תוך התעלמות בוטה מהנתונים שנאספו לאורך תקופת המבחן, כפי שפורסמו ע"י הרשויות.

פורסמה הצעת חוק ממשלתית, הקובעת החלה מנדטורית של המאגר על האזרחים.19/12/2016ביום   
בתחילה, משרד הפנים ביקש לאשר את הצעת החוק בנוהל מהיר, מבלי להידרש לדיון בממצאי תקופת
נעתר ויו"ר הוועדה המשותפת התנגדו לאישור בזק של החוק. שר הפנים  ועדת הכנסת  יו"ר  המבחן. 

לדרישתם, וביקש להאריך את תקופת המבחן בחודשיים כדי לאפשר לחברי הכנסת לדון בהמלצותיו.

הנימוקים העומדים בבסיס הדרישה להקמת המאגר, עפ"י הצעת החוק, הם אותם נימוקים והערכות
שהוצגו לפני עשור. בעת הדיונים על החוק הביומטרי דרש המחוקק כי תוכח נחיצות המאגר. לשם כך
נקבעה תקופת המבחן. אולם, הנתונים שנאספו במהלך תקופות המבחן החלישו את ההערכות בדבר

.אינה קיימת במציאותנחיצות המאגר. נתוני האמת מוכיחים שהבעיה שהמאגר מתיימר להתמודד עמה 
זאת ועוד, ההחלטה בדבר תכולת המאגר נסמכת על הערכות ולא על ביצועי המאגר כפי שנמדדו בניסוי.
נראה כי הצעת החוק היא פשרה בין דרישות המשטרה ורשויות הביטחון, המעוניינות בהקמת מאגר מידע
ביומטרי לצורכיהן, לבין העובדה שבמהלך תקופת המבחן לא נמצא כל נתון המוכיח צורך במאגר ביומטרי

מרכזי. 

לאורך תקופת הניסוי פרסמה הרשות הביומטרית מספר דו"חות, בהם קבעה כי המאגר הביומטרי נחוץ
ואת פערי המידע בדו"חות ומציג את הכשלים  לשם הגנה על זהות האזרחים. דו"ח המומחים מנתח 
הרשות הביומטרית, עד כדי חשש להשמטת מידע מכוונת וניסיון שיטתי להטעות את חברי הכנסת ואת
הציבור במידע חלקי ומסולף. ודוק, עצם הציפייה לקבל מאדם או מגוף כלשהו חוות דעת אובייקטיבית,

. בעיקר, כאשר קביעהניגוד עניינים עמוק ומובנהלגבי הצורך או אי הצורך בקיומו הוא, מקפלת בתוכה 
לשבט ולא לחסד, משמעותה אבדן משרות רבות, כולל אלו של כותבי חוות הדעת, פירוק גוף שהוקם תוך
השקעת משאבים רבים, וביטול הנחות היסוד שעמדו ביסוד הקמתו. קביעת מסקנות לגבי נחיצותו של דבר

מסוים או גוף מסוים, חייבת להיעשות ע"י מי שנמצא מחוצה לו ואין לו אינטרס במסקנות.

דו"ח המומחים מנתח את תהליכי תכנון המאגר הביומטרי, את הקמתו ואת הדיווחים של מפעיליו במהלך
תקופת הניסוי. מפורטים בו השיקולים המקצועיים והציבוריים באשר לנחיצות השימוש במאגר מידע
ביומטרי מרכזי, כמו גם ניתוח החלופות לשימוש בו. אלה וגם אלה מובילים למסקנות ברורות בדבר אי
נחיצותו של המאגר הביומטרי לשם קיום דרישות החוק לעניין הנפקת תיעוד חכם לאזרחי המדינה.
הדו"ח מתייחס לתקפות הגדרת הבעיה שהמאגר מתיימר לפתור (מניעת "הרכשה כפולה"). הוא מנתח את
תקפות הבדיקות שפרסמה הרשות ואת השיטות הסטטיסטיות שבעזרתן נוצרו, ומציע ניתוח מעט יותר
מאוזן של התוצאות. דו"ח המומחים מטפל גם במערכת הביומטרית עצמה – ליבו של המאגר הביומטרי,
בהשוואה לנעשה במדינות אחרות ובמגוון נושאים נוספים. בנוסף מפנה הדו"ח את הזרקור לגדילה זוחלת

").Mission Creepבשימושים שצפויה המדינה לעשות במאגר ("

על פי הדו"ח, הרשות לניהול המאגר הביומטרי לא קיימה את חובתה לערוך ניסוי אמיתי, שיציג בפני חברי
הכנסת את המידע הנחוץ לשם קבלת החלטה שקולה בדבר נחיצות המאגר הביומטרי. היא לא טרחה
לבחון ברצינות שיטות חלופיות לקיום דרישות החוק, ובכללן שיטות ידועות ומקובלות כגון שיטת התיעוד
הבלגית או שיטת התשאול המוגבר. לדוגמה, הממונה על היישומים הביומטריים הורה לרשות לבדוק את

הרשותשיטת ההקבצים שהציע פרופ׳ עדי שמיר, אך הרשות הפכה את הבדיקה לחוכא ואטלולא. לדוגמה, 
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הורידה באופן מלאכותי את הציון עבור חלופת תמונת הפנים, במטרה להטות את תוצאות המבחן לטובת
נוספות, שהיהחלופת המאגר המלא.  וכן חלופות  דו"ח המומחים מציג ומנתח את החלופות הקיימות 

מצופה מהרשות הביומטרית לבחון בעצמה, במסגרת תקופת המבחן.

קיים פער מידע מובנה בין המתנגדים למאגר – בעיקר מומחים העושים זאת בזמנם החופשי ועל חשבונם,
מתוך דאגה לאינטרס הציבורי – לבין הרשויות הציבוריות התומכות בו. יכולת המתנגדים לטעון את
טענותיהם, תלויה גם בפרסום המידע והדו"חות זמן סביר מראש. נתונים רבים, הנדרשים לבחינת תוצאות
תקופת הניסוי ותקפותן, טרם פורסמו, חלקם אף נתונים שפרסומם מחויב עפ"י חוק. נתונים חיוניים
נוספים הוגדרו באופן שרירותי כמסווגים, אולי מכיוון שפרסומם עלול להציג את הרשות באור שלילי. גם
למומחים חיצוניים בעלי סיווג בטחוני גבוה לא ניתן לעיין בהם. החוק מקצה לדיונים על תקופת הניסוי
שלושה חודשים, לפחות, אך בפועל דו"חות ומסמכים מהותיים הוגשו כחודש בלבד לפני תום תקופת

הניסוי.

יחסן של הרשויות למתנגדי המאגר הביומטרי, הבאים מדיסציפלינות רבות וחלקם מומחים בעלי שם
בינלאומי, הוא בלתי קביל לחלוטין. במקום לקיים דו-שיח פרודוקטיבי, במטרה לצמצם את חששות
המבקרים ולתכנן את המערכת באופן שיצמצם את הפגיעה בפרטיות האזרחים, בחרו גורמים רשמיים
ומיכולותיהם המקצועיות הייחודיות. בדו"ח סיכום תקופת המבחן להכפישם ולהתעלם מחוות דעתם 
התגוללה הרשות הביומטרית על כותבי מסמך זה, תוך שימוש בלשון משתלחת שאין מקומה במסמך
רשמי של המדינה, ואשר מצביעה, לכל הפחות, על חוסר הבנה של כללי המשחק הדמוקרטי ושל תפקיד

גיבוב של שקרים והטעיותהציגה את דו"ח המומחים כ"הרשות אנשי הרשות כמשרתי ציבור. בין היתר, 
", וכיוצא באלה דברים, שמקומם לא יכירם בהתבטאויות של גורם רשמי.מכוונות

לנוכח נתוני הדו"ח, ברורה המסקנה כי אין לקבל את עמדת הרשות לניהול המאגר הביומטרי להפוך את
המאגר הביומטרי לחובה לכלל אזרחי המדינה. עתה ברור, והדו"ח מראה זאת בבהירות, כי אין צורך
התושבים לביטחון  וסכנותיו,  המקוריות,  החוק  מטרות  קיום  לשם  ביומטרי  מידע  במאגר  ממשי 
ולפרטיותם, עולות עשרות מונים על תועלתו. אין טעם להאריך את תקופת המבחן לתקופה נוספת, בה
אזרחי ישראל ימשיכו להמתין להחלטות המשפיעות עמוקות על ביטחונם ופרטיותם, ובינתיים להתנהל
עם תעודות נייר מיושנות ומסוכנות. לפיכך, אנו קוראים לממשלת ישראל ולחברי הכנסת לבטל את המאגר

הביומטרי כבר עתה.

במקום המאגר הביומטרי, אנו ממליצים להיענות לדרישת מבקר המדינה הקודם, ולנפק לציבור תעודות
זהות חכמות. בד-בבד, נמליץ לעבות ולשפר משמעותית את הבקרות המבוצעות בזמן ההרכשה הראשונית,
ועוד יותר בזמן הרכשות שניוניות (אבדן תעודות), כפי שנעשה במקומות אחרים בעלום. נמליץ לבחון את
השיטה הבלגית, המקשה מאוד על התחזויות בלשכות האוכלוסין. לצד ביטול המאגר, ובדומה לשיטה
הבלגית, ניתן לשמור מאגר תמונות פנים ברזולוציה מופחתת שישמשו לצורכי אימות זהות בלבד, בהתאם

 לחוק.27לסעיף 

קלות הזיוף של תעודות הזהות הנוכחיות היא איום קבוע על ביטחון הציבור. כבר שנים שהחלפתן בתיעוד
חכם היא צורך בוער. אילולא התעקשות משרד הפנים לכרוך את פרויקט התיעוד החכם עם הקמת מאגר
ביומטרי מרכזי, ייחודי מסוגו בעולם,, תעודות זהות מתקדמות היו מונפקות לכלל אזרחי ישראל לפני

שנים.

פרופ׳ קרין נהוןצבי דבירפרופ׳ אלי ביהם  

עו"ד יהונתן קלינגרדורון אופקדורון שקמוני
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השתתפו בכתיבת הדו"ח

,2008-2013 – חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב בטכניון. שימש כדיקן הפקולטה בשנים פרופ' אלי ביהם
ומייסד מרכז הסייבר בטכניון. תחום עיסוקו הוא קריפטוגרפיה ואבטחת מידע, ובפרט חקר חוזקם של

 ושבירתDESצפנים. עבודותיו הידועות הינן פיתוח הקריפטאנליזה הדיפרנציאלית, שבירת תקן ההצפנה 
הסלולריים מטיפוס  במגוון תפקידים בטכניון,GSMמערכת ההצפנה של הטלפונים  ומשמש  שימש   .

בארגון הבינלאומי למחקר בקריפטולוגיה ובגופים אחרים.

 – יזם היי-טק ושותף-מייסד של חברה בתחום הדימות הרפואי. בוגר תואר שני במדעי המחשבצבי דביר
מהטכניון. מהנדס אלגוריתמים ומומחה מחשבים בעל ניסיון באנליזה דיגיטלית, אנליזת מידע ואנליזה

פורנזית. ממייסדי התנועה לזכויות דיגיטליות ומוביל פרויקט בסדנא לידע ציבורי.

 – חוקרת וחברת סגל בבית הספר למידע באוניברסיטת וושינגטון ובבית הספר לממשלפרופ' קרין נהון
במרכז הבינתחומי. תחום המחקר שלה עוסק בהשלכות חברתיות של טכנולוגיות מידע. ראש קבוצת
וירליות של מידע והקימה את המרכז למידע ולחברה באוניברסיטת וושינגטון. חברת המחקר בתחום 

קבינט התקשוב הממשלתי ומופיעה כמומחית באופן קבוע בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת.

– מומחה לאבטחת מידע וסייבר, מייסד חברת סייבר בינלאומית, חבר ועדת המומחיםדורון שקמוני  
 לאבטחתה ויציבותה של רשת האינטרנט, יועץ לאסטרטגיית אבטחה וסייבר,ICANNהבינלאומית של 

לשעבר ארכיטקט מערך "תהילה" הממשלתי, ממייסדי איגוד האינטרנט הישראלי ונשיאו בעבר.

 – יועץ, מרצה ופרויקטור בתחומי סייבר, אבטחת מידע ומערכות פתוחות (קוד פתוח). משמשדורון אופק
(מנהל אבטחת המידע) של חברת אנרגיה מובילה. מורה מן החוץ בקורסים בתחום הסייברCISOכ-  

בנקאיים מסחריים,  לגופים  יועץ  למדע).  ויצמן  ובמכון  בטכניון  גם  (בעבר  בן-גוריון  באוניברסיטת 
 שנה כפרויקטור בצה"ל ובמקומות נוספים.20וביטחוניים שונים. בעל ניסיון של למעלה מ-

 ברצף, בתור אחד2012 – היועץ המשפטי של התנועה לזכויות דיגיטליות. נבחר מאז עו"ד יהונתן קלינגר
, וכןWho's Who Legal 500 עורכי הדין המובילים בעולם בתחום משפט וטכנולוגיה על ידי מגזין 500מ-

מסייע לחברות היי-טק, אבטחת מידע וטכנולוגיה בעמידה בהנחיות משפטיות.

מרכז עבודת צוות המומחים: צבי דביר
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תקציר מנהלים

בקרוב צפויה להסתיים תקופת המבחן לפי החוק הביומטרי. מטרת תקופת המבחן היא, בראש ובראשונה,
לבדוק את נחיצותו של מאגר ביומטרי מרכזי. זאת מהטעם שהמחוקק, בעקבות דיון ציבורי ער וחריף, לא
השתכנע בכך שמעבר לתעודות הזהות הביומטריות החכמות, נחוץ גם מאגר מידע מרכזי. לפי החוק, בתום
תקופות המבחן, חברי הכנסת מתבקשים להכריע אם להפוך את המאגר הביומטרי לחובה לכלל אזרחי

המדינה, להאריך שוב את תקופת המבחן, או לבטל ולמחוק את המאגר.

דו"ח המומחים הינו דו"ח מפורט שנכתב ע"י מספר מומחים בלתי-תלויים. הדו"ח נכתב על-מנת לאפשר
לדיון הציבורי להעמיק בשאלות המהותיות הנובעות מקיומו של מאגר ביומטרי. מטרת הדו"ח לספק

למקבלי החלטות ולציבור תמונה מקצועית ואמינה בשאלת נחיצות המאגר הביומטרי.

פורסמה הצעת חוק ממשלתית, הקובעת החלה מנדטורית של המאגר על האזרחים.19/12/2016ביום   
בתחילה, משרד הפנים ביקש לאשר את הצעת החוק בנוהל מהיר, מבלי להידרש לדיון בממצאי תקופת
נעתר ויו"ר הוועדה המשותפת התנגדו לאישור בזק של החוק. שר הפנים  ועדת הכנסת  יו"ר  המבחן. 

לדרישתם, וביקש להאריך את תקופת המבחן בחודשיים כדי לאפשר לחברי הכנסת לדון בהמלצות.

הנימוקים העומדים בבסיס הדרישה להקמת המאגר, עפ"י הצעת החוק, הם אותם נימוקים והערכות
שהוצגו לפני עשור. כאמור, בעת הדיונים על החוק הביומטרי המחוקק דרש כי תוכח נחיצות המאגר, ולשם
כך נקבעה תקופת המבחן. הנתונים שנאספו במהלך תקופת המבחן אינם תומכים בהערכות המקדמות

אינהבדבר נחיצות המאגר, אלא להפך. נתוני האמת מראים שהבעיה שהמאגר מתיימר להתמודד עמה 
. זאת ועוד, ההחלטה בדבר הכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי נסמכת על הערכותקיימת במציאות

כלליות ולא על ביצועי המערכת.

משרד הפנים מציב בפני המחוקק הצעה אחת, גישה העשויה למנוע דיון על חלופות אפשריות. גם אם נצא
מהנחה שבעיית ההרכשה הכפולה תיווצר מתישהו בעתיד, קיימות חלופות לפתרונה, יעילות במידה דומה,
שאינן כוללות מאגר מרכזי כלל. בנוסף, החלופות הכוללות הקמת מאגר מידע ביומטרי הן אלו: מאגר
הוועדה (עמדת  בלבד  פנים  תמונות  של  ביומטרי  מאגר  הביומטרית),  הרשות  (עמדת  מלא  ביומטרי 
המייעצת/מפקחת), מאגר ביומטרי של תמונות פנים ברזולוציה מופחתת (השיטה הבלגית; מאגר רישיונות

 כך, יוכל המחוקק לבחון אתראוי שבפני מקבלי ההחלטות יועמדו זו לצד זו החלופות השונות.נהיגה). 
היתרונות והחסרונות שלהן, את דרגות הסיכון לביטחון ולפרטיות (במקרה של דליפה ובמקרה של שימוש

לא מורשה), ואת היכולת למנוע או לאשר שימושי משנה לכל חלופה.

במהלך הדיונים עולה וחוזרת השאלה, האם מטרת החוק הביומטרי היא הקמת מאגר מידע ביומטרי של
כלל תושבי המדינה לשימוש רשויות הביטחון. שהרי, הנתונים שנאספו במהלך תקופות המבחן מוכיחים
כי תופעת ההרכשה הכפולה, שהוצגה כרציונל להקמתו של מאגר ביומטרי, כמעט ואינה קיימת במציאות,
ולכן אין צורך במאגר ביומטרי לשם הנפקת תיעוד חכם לציבור. אם רשויות הביטחון דוחפות להקים

מאגר ביומטרי לצורכיהן, יש לומר זאת לציבור באופן ברור.

במקום הקמת מאגר ביומטרי מלא, הדו"ח ממליץ לעבות ולשפר את הבקרות המבוצעות בזמן ההרכשה
ניתן להסתפק ביטול המאגר המלא,  (אבדן תעודות). לצד  בזמן הרכשות שניוניות  ובעיקר  הראשונית 
יכול לשמש לאימות זהות של אדם, תוך הקטנת במאגר תמונות ברזולוציה מופחתת. מאגר מסוג זה 

הפגיעה בפרטיות ותוך מזעור הסכנות הביטחוניות.

להלן עיקרי הדו"ח:

  משרד הפנים פרסם הצעת חוק המפרטת את ממצאי):1הצעת החוק להחלת מאגר ביומטרי חובה (פרק 
שר הפנים לתקופת המבחן. הממצאים מתייחסים לנחיצות מאגר ביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור

הממצאים אינם מתבססים על הנתונים כפי שנמדדו בפועל, אלא על הערכות כלליות.במאגר. אולם, 

 שדווח הוא כי קיימת בעיה של הרכשות כפולות. אולם, במהלך תקופת המבחן לא התגלתהממצא ראשון
ניסיונות ההתחזות (מכל הסוגים) אינו מצדיק הקמת מאגר ביומטרי וההיקף הכולל של  תופעה זאת, 
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 התייחס למידע הביומטרי שיישמר במאגר. לא ניתן לקבל החלטה סופית בסוגיה שכןממצא שנימרכזי. 
המערכת ביצועי  הוטמעה;  וטרם  הקבלה  במבדקי  נכשלה  הרשות  של  הביומטרית  ההשוואה  מערכת 
והרשות הביומטרית לא השלימה את הזמנית מוכיחים כי אין צורך בשמירת טביעות אצבע במאגר; 

לטענותיה.  תוקף  לתת  כדי  להשלים  נדרשה  שהיא  שלישיהבדיקות  כלממצא  ננקטו  כי  הוא  שדווח   
האמצעים האפשריים לאבטחת המאגר. בפועל, קיימים פערים שונים שהטיפול בהם עדיין לא הושלם.

נחקק בתום ויכוח ציבורי עז. מוקד הוויכוח  החוק הביומטרי ):2החוק הביומטרי ותקופת המבחן (פרק 
היה (ועודנו) בשאלת הצורך במאגר ביומטרי לשם הנפקת תיעוד חכם לאזרחים. לצורך הכרעה בשאלת

הנחיצות, נקבעה תקופת מבחן, ונקבעו גורמי הפיקוח השונים על התנהלות התקופה.

מבקר המדינה פרסם דו"ח ביקורת מיוחד על תקופת המבחן ועל הרשות  ):3ממצאי מבקר המדינה (פרק 
הביומטרית. הדו"ח העלה ליקויים קשים ומהותיים, בעלי משמעות ציבורית מרחיקת לכת ורגישות רבה.

ממצאי מבקר המדינה מחזקים ומשתלבים עם ממצאי דו"ח המומחים.

  הוועדה המייעצת/מפקחת פרסמה דו"ח סיכום לתקופת):4ממצאי הוועדה המייעצת/מפקחת (פרק 
.כיוםהמבחן. הוועדה קבעה כי הרשות הביומטרית לא הציגה נתונים בדבר קיום תופעה ההרכשה הכפולה 

הפתרון העדיף לבעיה, וכי מאגר מידע ביומטרי הוא בעתידאולם, הוועדה סברה כי התופעה צפויה לקרות 
פנים בלבד, ללא טביעות אצבע,  ביומטרי הכולל תמונות  להקים מאגר  בניגודזאת. הוועדה המליצה 

. אנו סבורים כי היקפה החזוי של התופעה אינו מצדיק פתרון קיצוני של הקמתלעמדת הרשות הביומטרית
מאגר ביומטרי.

למרות הפנים,  תמונת  חלופת  של  הציון  את  במכוון  הורידה  הביומטרית  הרשות  כי  מציינת  הוועדה 
 את תוצאות הניסויעיוותהשהחלופה עומדת בדרישות החוק. במילים פחות עדינות, הרשות הביומטרית 

כדי שתתקבל התוצאה העדיפה עליה.

  המטרה העיקרית של המאגר הביומטרי היא מניעת זיופים והתחזויות בהנפקת):5בדיקת הנחיצות (פרק 
תיעוד חכם. הרשויות התחמקו עד כה מבדיקת הנחיצות של רכיב המאגר הביומטרי המרכזי במערכת.
רשות האוכלוסין וההגירה הונחתה לבחון את נתוני עבירות הזיוף וההתחזות שהתגלו במשטרה ובלשכות

 היו נמנעים ע"י שימוש70 מקרי התחזות וזיוף, מתוכם, 71 התגלו 2014האוכלוסין. לפי נתונים אלו, בשנת 
 היה נמנע ע"יאף לא מקרה יחידבתעודה חכמה או ביומטרית; אחד היה נמנע ע"י תשאול מעמיק יותר; ו

 מקרי התחזות וזיוף. נתונים אלה צונזרו מהדו"ח המסכם80 התגלו כ-2015מאגר מידע ביומטרי. בשנת 
של הרשות הביומטרית. הנתונים נעלמו גם מהדו"ח המסכם של רשות האוכלוסין וההגירה.

הרשות הביומטרית הסבירה שהמאגר הביומטרי מיועד לפתור בעיה שאינה קיימת, "במבט צופה עתיד",
אך לא הביאה בדל של מידע אובייקטיבי בדבר היקף הבעיה הצפוי. הנתונים אודות היקף התופעה מראים

כי המדובר בתופעה זניחה.

  קיים פער בין הנתונים המשווים המסופקים על ידי הרשות):6תפוצת מאגרים בעולם המערבי (פרק 
והמחקר של כגון בסקירת מרכז המידע  הביומטרית לבין הנתונים כפי שעלו בסקירות בלתי-תלויות, 
ביומטריים בעולם הדמוקרטי-המערבי שדומים לתכנית הישראלית. הכנסת, לגבי קיומם של מאגרים 
נובעות מהשוואה שעושה הרשות למאגרים מסוג הסקירות מציגות תמונות שונות בתכלית. הסתירות 
שונה שהם בתכליתם וולונטריים, אינם חובה לכלל אזרחי המדינה, ואופן השימוש בהם שונה. סקירת
הממ"מ מראה כי גם אותם המאגרים שכן קיימים בכמה מדינות מערביות, ברובם המוחלט לא דומים
למאגר הביומטרי הישראלי, שבו יאספו הנתונים הביומטריים מכל אזרחי המדינה. במדינות המערביות
המובילות כגון בריטניה או גרמניה, הוחלט לא להקים מאגר ביומטרי מרכזי כלל, בבחינה של סיכוניו

הגדולים מול תועלתו המועטה.

  תורת ההפעלה גובשה בהחבא, מבלי להתייעץ עם די מומחים):7תכנון המערכת הביומטרית (פרק 
בתחום. עקב כך, התכנון העקרוני של תצורת המערכת ותצורת המאגר הביומטרי שגוי בכמה היבטים.
התכנון השגוי גרם לפסילת חלופות לשימוש בביומטריה בטוחה יותר בהשוואה לנטילת טביעות אצבע,
כגון שימוש בתמונת קשתית, וכן גרם להטיה כנגד שימוש בחלופות שאינן כוללות מאגר מלא, כגון שימוש
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באופן שאינו מקובל בעולם הביומטריה. כישלוןשל הרשות תוכנן בתבניות. בנוסף, המאגר הביומטרי 
המכרזים הביומטריים נבע, ככל הנראה, מאותן דרישות ייחודיות.

  הרשות הביומטרית התחילה את ההנפקה במצב של תת-הסמכה לפי נוהלי תמ"ר):8בעיות אבטחה (פרק 
(תורה ומתודולוגיה רוחבית). לא ברור אם נכון להיום, סוף תקופת המבחן השנייה, הרשות עומדת בכל
הסיכונים בסקרי  שונים  פערים  שהתגלו  ידוע  מידע).  לאבטחת  (הרשות  רא"ם  ודרישות  תמ"ר  נוהלי 
ובמבדקי החדירות שבוצעו, אך לא ברור האם תיקון הפערים נעשה כנדרש, מכיוון שמדובר במידע מסווג
שלא נחשף לציבור. ידוע כי מנהל אבטחת המידע של הרשות הביומטרית התפטר בנסיבות חריגות, וכי

הרשות לא הצליחה לגייס מנהל אבטחת מידע במשך למעלה מחצי שנה.

(פרק  ביומטרית  הניסוי):9היעדר מערכת השוואה  קקפות  ת על  ישיר  קרדינלי, המשליך באופן  פער    
יכולים הביומטרי. היעדר מערכת השוואה פירושו שנתוני הדיוק שנמדדו ע"י הרשות הביומטרית, לא 

מפקחת התריעה על פערלשמש לקבלת החלטות לגבי שימוש במידע ביומטרי מופחת. הוועדה המייעצת/
זה. מבקר המדינה התייחס לכשל זה בדבריו אודות "כשלים מהותיים". עם תום תקופת המבחן השלישית
פער זה נותר, ונתוני הדיוק שהרשות פרסמה מבוססים על המערכת הזמנית. הטמעת המערכת החדשה
נתקלה בקשיים משמעותיים, ונכשלה במבדקי הדיוק. נכון להיום, המערכת החדשה אינה עומדת בדרישות

החוק.

  הרשות הביומטרית לא ערכה מבדקי):10דיוק ההשוואות וטווחי השגיאות במערכת הביומטרית (פרק 
 רשומות16,000דיוק אמיתיים עבור מנועי ההשוואה הביומטריים. הבדיקה נערכה על מדגם זניח של כ-

ביומטריות, מתוך למעלה מחצי מיליון רשומות הקיימות במאגר. התוצאות שהוצגו בדו"חות הרשות
מעלות יותר שאלות מתשובות. הרשות הטילה חיסיון על מדידות הדיוק, בניגוד לצו המבחן, ולכן לא ניתן

לבחון את נתוני הדיוק.

  הרשות הביומטרית לא בדקה חלופות מקובלות):12 ו-11חלופות נוספות ומתן ציונים למדדים (פרקים 
בעולם למאגר ביומטרי. חלק מהציונים שהרשות נתנה לחלופות שכן נבדקו, סותרים את ההיגיון. הרשות
החלופה לבחירת  להביא  במטרה  התוצאות,  את  שעיוות  באופן  מהציונים  חלק  "תיקנה"  הביומטרית 
העדיפה עליה (חלופת המאגר המלא). בפרקים אלו הציונים חושבו מחדש, גם עבור החלופות הקיימות וגם
עבור החלופות הנוספות. התוצאות המעודכנות מציגות תמונה הפוכה מזו המופיעה בדיווחי הרשות. דו"ח
המומחים מצא כי שיטות התשאול השונות והשיטה הבלגית מקבלות את הציונים הגבוהים ביותר במבחן

הכולל, ועל כן עדיפות על חלופת המאגר הביומטרי.

  מערכת הזיהוי הביומטרי, כפי שהוקמה על ידי הרשות הביומטרית, מתעדפת):13המלצות וסיכום (פרק 
בצורה ברורה שימוש במאגר ביומטרי ללא כל צורך ותוך כדי סיכון בטחון האזרחים ופרטיותם. הדו"ח
מנתח את הצורך במערכת זו ואת הסיכונים הנובעים ממנה. הדו"ח מציע מגוון פתרונות שהיו צריכים
להיבחן ע"י הרשות ולא נבחנו בתקופת הניסוי, ביניהן מספר שיטות זיהוי המשמשות בהצלחה במדינות
אחרות. המסקנה היא שניתן לבצע פרויקט תיעוד לאומי הרבה פחות מסוכן ופוגעני, וזאת ללא ירידה של

ממש באיכות הזיהוי.
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I⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מכתב מקדים
III⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱השתתפו בכתיבת הדו"ח

IV⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תקציר מנהלים
VII⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תוכן עניינים

VIII⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מעקב גרסאות

1⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱הצעת החוק להחלה מנדטורית של החוק הביומטרי.1
1⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מדוע נוצר צורך בתקופת מבחן?1.1
1⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱החוק הביומטרי ותקופת המבחן החקוקה1.2
2⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ממצאי הבחינה של שר הפנים1.3
3⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱האמנם המסקנות מתבססות על נתוני תקופת המבחן?1.4
8⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱אלטרנטיבות שונות למאגר ביומטרי או לתכולתו1.5
10⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱האם תכלית המאגר הביומטרי היא שימוש רשויות הביטחון?1.6

11⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱החוק הביומטרי ותקופת המבחן.2
11⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תקופת המבחן הקבועה בחוק2.1
12⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱צו המבחן המקורי לא בחן את נחיצות המאגר2.2
12⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱הרשות הביומטרית לא פעלה לבחון את נחיצות המאגר2.3
13⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱הגורמים המפקחים2.4
19⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱עמדת הגורמים השונים בשאלת המאגר ביומטרי2.5

20⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱דו"ח מבקר המדינה.3
20⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מהימנות תקופת המבחן3.1
20⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱בדיקת הנחיצות של המאגר הביומטרי3.2
21⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית בתקופת המבחן3.3
21⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱החלפת סורקי טביעות האצבע והשפעתם על נתוני הדיוק3.4
22⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱פערים בבחינת החלופות למאגר והיקף המידע שיש לשמור בו3.5
23⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱אופן מתן ציונים לחלופות השונות3.6
24⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱היבטי אבטחת מידע3.7

25⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת לתקופת המבחן.4
25⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מסקנות הוועדה בדבר נחיצות המאגר הביומטרי4.1
26⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תופעת ההרכשות הכפולות כבעיה המצריכה מענה4.2
26⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ההיקף החזוי של הבעיה4.3
27⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱התייחסות הרשות הביומטרית להמלצות הוועדה4.4
28⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱המניפולציה של הרשות הביומטרית בציון של חלופת הפנים4.5
29⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱הרשות הביומטרית נדרשת לבדיקות נוספות4.6

31⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱הצורך במאגר – בחינת הנחיצות.5
31⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תשתית עובדתית חסרה5.1
38⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱סוגי עברות הזיוף וההתחזות5.2
41⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱עברות זיוף והתחזות מדו"ח הרשות הביומטרית5.3
42⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תגובת הרשות הביומטרית לממצאים5.4
43⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱הערכת היקף התופעה5.5
44⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱שאלת המידתיות5.6

45⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מאגרים ביומטריים בעולם המערבי.6
45⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם, לפי סקירת הרשות הביומטרית6.1
45⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם, לפי סקירת הממ"מ6.2
46⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱התייחסות לסתירות בין הסקירות6.3
47⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱התייחסות הרשות הביומטרית6.4
48⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם המערבי – השוואת סקירות6.5

50⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תכנון המערכת הביומטרית.7
50⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱עבודת המטה לגיבוש תורת ההפעלה7.1
51⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱אופני הפעולה של המאגר הביומטרי7.2
52⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תכנון לקוי בגיבוש תורת ההפעלה7.3
54⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱בחירת התוכן הביומטרי ויכולת השימוש בו7.4
57⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱סיכונים בעצם הקמת המערכת הביומטרית7.5
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59⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱בעיות אבטחה ופרטיות.8
59⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱תת-הסמכה של הרשות הביומטרית8.1
61⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ממצאי אבטחה במהלך תקופת המבחן8.2
63⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ממונה אבטחת מידע8.3
64⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱רישום המאגר הביומטרי אצל רשם מאגרי המידע8.4
65⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱רשת מבודלת או רשת מנותקת?8.5
66⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱שירות התאוששות מאסון במערכות חיצוניות8.6

68⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱פרשת מערכת ההשוואה הביומטרית.9
68⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מערכת השוואה ביומטרית9.1
68⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱התייחסות הוועדה המייעצת/מפקחת9.2
69⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱עיכוב בפריסת מערכת "מגן" (המערכת הקבועה)9.3
70⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱כישלון מערכת ההשוואה החדשה במבדקי הדיוק9.4
קקפות תוצאות הבדיקות בתקופת המבחן9.5 70⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ת
73⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱כישלון המכרזים לרכישת מערכת השוואה ביומטרית9.6
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76⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱מבוא: מדידות דיוק במערכות השוואה ביומטריות10.1
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FNMR⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱81 ו-FAR ,FRR ,FMRחוסר התאמה של התוצאות עבור 10.5
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הצעת החוק להחלה מנדטורית של החוק הביומטרי.1

 פורסמה הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי19/12/2016ביום 
 (להלן, הצעת החוק). הצעת החוק מפרטת את20161זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-

המסקנות שקיבל שר הפנים, לאחר בחינת הנתונים שנאספו במהלך תקופת המבחן. בהצעה זו קבע שר
הפנים כי הוכחה נחיצות המאגר הביומטרי, ולכן, לפי הצעת החוק, בקרוב תוחל על כלל תושבי ישראל

החובה להצטרף למאגר הביומטרי.

במקור, כוונת משרד הפנים הייתה לאשר את התיקון לחוק בבהילות, עד תום תקופת המבחן השלישית
). קידום התיקון לחוק בחקיקת בזק היה מונע את הדיון הקבוע בחוק על ממצאי תקופת31/12/2016(ביום 

המבחן. יו"ר ועדת הכנסת ויו"ר ועדת הכנסת המשותפת התנגדו לחקיקת בזק, ודרשו להקצות את הזמן
הקבוע בחוק לשם עריכת דיון ראוי בשאלת נחיצות המאגר הביומטרי. שר הפנים נעתר לדרישתם, וביקש

להאריך את תקופת המבחן בחודשיים.

פרק זה בוחן את ממצאי שר הפנים, ואת נתוני תקופת המבחן עליהם מתבססים אותם ממצאים. הפרק
מראה כי הממצאים אינם מתבססים על הנתונים כפי שנמדדו בפועל, אלא על הערכות כלליות. בפועל,

ואת ההערכות הכלליות.  לחלוטין את הממצאים  סותרים  להתעלםהנתונים  אם הרשויות מחליטות 
מהנתונים שנאספו לאורך תקופת המבחן, הרי ברור שמטרת תקופת המבחן לא הושגה. לכן, מתבקשת

השאלה – לשם מה נזקק המחוקק לתקופת מבחן לכתחילה.

מדוע נוצר צורך בתקופת מבחן?1.1

 טען מטה הלוט"ר, במסמך שיצר בעבודת מטה, שבעיית ההרכשות הכפולות צפויה להיות בעיה2007בשנת 
הדורשת מענה, ולכן נדרשת הקמת מאגר ביומטרי. המחוקק והיועמ"ש דרשו להציג נתונים אובייקטיביים
בחוק, המבחן  תקופת  המחוקק  קבע  כך  לשם  כלליות.  הערכות  במקום  והיקפה,  הבעיה  קיום  בדבר 

שמטרתה העיקרית לבדוק את נחיצותו של מאגר מידע ביומטרי מרכזי.

הנתונים שנאספו במהלך תקופת המבחן מראים כי בעיית ההרכשות הכפולות לא קיימת במציאות.
מבדקי הדיוק הראו שאפילו אם התופעה הייתה קיימת, ואף אם נניח קיומו של מאגר כפתרון עבורה, היה
ניתן להסתפק במאגר מופחת. לא זו אף זו – תקופת המבחן מספקת הערכה מקסימאליסטית (חסם עליון)

להיקף התופעה הצפוי, אם וככל שהתופעה תתפתח בעתיד – לכל היותר מקרים בודדים בשנה. 

עתה, בתום שלוש וחצי שנות מבחן, המאגר הביומטרי חוזר אל הכנסת. ושוב, משרד הפנים מסתמך על
עבודות מטה של הלוט"ר, לפיה בעיית ההרכשות הכפולות היא בעיה הדורשת מענה. גם עבודה זאת

מתבקשת אם כך השאלהמסתמכת על הערכות כלליות, ומתעלמת מהנתונים שנאספו במהלך התקופה. 
לחלוטין מהנתונים הפנים מתעלם  בסופו של התהליך, משרד  – אם  צורך בתקופת מבחן  יש  מדוע 

שנאספו במהלכה.

" – כך אמר במהלך דיון בכנסת חמי פקר, נציג הלוט"ר, שעה שהמשתתפיםראית פיילוט שלא מצליח?"
קומית כאתנחתא  ביניים,  כקריאת  נאמרו  הדברים  המבחן.  תקופת  משמעות  את  להבין  ניסו  בדיון 
ובקריצה, אך בדיעבד נראים כמשקפים את התנהלות מטה הלוט"ר ומשרד הפנים בהתייחס לממצאי

תקופת המבחן.

החוק הביומטרי ותקופת המבחן החקוקה1.2

20092חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

 בתום ויכוח ציבורי עז. מוקד הוויכוח היה (ועודנו) בשאלת2009(להלן, "החוק הביומטרי"), נחקק בשנת 
הצורך במאגר מידע ביומטרי מרכזי, הכולל נתונים ביומטריים, לשם הנפקת תיעוד חכם לאזרחים. עקב

במטרה לבחון את אופן היישום של הוראות [החוק], את") תקופת מבחן 1(41המחלוקת, נקבעה בסעיף 
":נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו

.706הצ"ח הממשלה התשע"ז, עמ' 1

.256ס"ח התש"ע, עמ' 2
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השר יקבע, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, בצו,
על תושבים שייתנו את זה  חוק  לפי  יחולו ההוראות  תקופת מבחן של שנתיים שבמהלכה 

במטרה לבחון בתקופה זו את אופן היישום של הוראות לפי חוק זה עלהסכמתם לכך בכתב, 
ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור קיומו של מאגר  נחיצות  תושבים אלה, את 

(להלן – תקופת מבחן); בצו כאמור ייקבעו בפירוט הענייניםבמאגר ואת אופן השימוש בו  
להחלת תושבים  מאת  ההסכמה  קבלת  ואופן  להצלחתו  המדדים  המבחן,  בתקופת  שייבחנו 
זה חוק  לפי  ההוראות  יחולו  המבחן  בתקופת  בתקופת המבחן;  לגביהם  החוק  לפי  הוראות 

בהתאם לצו האמור.

תקופת המבחן ודרכי הבחינה נקבעו בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי
(להלן, "צו המבחן"). תקופת המבחן הוארכה מספר2011זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן), התשע"א-  

פעמים. מעט לפני תום תקופת המבחן האחרונה, האריכה הכנסת את תקופת המבחן בחודשיים נוספים.
ההארכה נועדה לאפשר דיון מעמיק בממצאים, בהתאם לחוק.

ממצאי הבחינה של שר הפנים1.3

סעיף  "4(41לפי  ושר הפנים  לחוק הביומטרי, ראש הממשלה  ליישומים)  לוועדת השרים   […] ידווחו 
ביומטריים, ולוועדה של הכנסת שבה יהיו חברים חברי ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים

". וחברי ועדת הכנסת המשותפת, על ממצאי הבחינה

פרסם השר את מסקנותיו מנתוני תקופת המבחן. הפרסום לא נעשה בדרך של דיווח30/11/2016ביום   
) לחוק). במקום זאת,4(41לוועדת השרים ליישומים ביומטריים ולוועדת הכנסת המשותפת (כמצוות סעיף 

משרד הפנים פרסם תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
 (להלן, תזכיר החוק). תזכיר החוק פרט את המסקנות של20163ובמאגר מידע (תיקון מס' …), התשע"ז-

השר לפי נתוני תקופת המבחן, וביקש לעגן את המסקנות באמצעות תיקון חקיקה ישיר, באופן העוקף את
החובה החוקית לדון בממצאים.

תמצית הממצאים עליהם דיווח השר בתזכיר החוק, הם כדלהלן:

ותכולתו הושלם, הנוגע לשאלת היקף המאגר הנדרש  לאחר שתהליך הבחינה הנדרשת בכל 
בקיומו של מאגר על מנת ליתן את המענה הנדרש וחיוניות  צורך  קיים  כי  שוכנע השר 

 אשר נועד למנוע התחזות וגניבת זהות ולספקשבגינו נחקק החוק והוקם המאגר הביומטרי
לתיעוד החכם את רמת המהימנות הנדרשת. כמו גם, כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם
ביומטרי ומניעת ניצולו לרעה וזאת בין הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר 
ובצו בחוק  זה  לעניין  שנקבעו  והמוסמכים  הנדרשים  הגורמים  כל  אישור  קבלת  תוך  היתר, 

שהותקן לפיו.

בד בבד, החליט השר, כי ניתן ונכון יהיה לבצע שינוים מסוימים בהסדר הקיים ובהיקף הנתונים
הקמתו נחיצות  ביסוד  העומדות  בתכליות  לפגוע  ומבלי  שמירה  תוך  וזאת  במאגר  שישמרו 

והפעלתו של המאגר הביומטרי.

מוצע ליתן אפשרות לתושב לבקש כי טביעות האצבע שנטלו ממנובמסגרת תיקונם אלו, 
כפי החובה  קביעת  חלף  וזאת  הביומטרי  במאגר  ישמרו  לא  זיהוי  הנפקת מסמכי  לצורך 
,שהייתה קבועה בחוק. כל זאת, תוך קביעת ההוראות וההתאמות הנדרשות כתוצאה מכך
על מנת לאפשר ולהבטיח את מנגנוני הפיקוח והבקרה שיספקו את המהימנות הנדרשת לתיעוד
החכם ולמנוע התחזות וגניבת זהות של תושבי המדינה. במסגרת הוראות והתאמות אלו, מוצע
בין היתר, לקבוע כי טביעות האצבע שנמסרו על ידי מי שבקש שלא לכלול את טביעות האצבע
שלו במאגר וזאת אך ורק לצורך השוואה למול המאגר הקיים תוך קביעת מנגנון למחיקתם מיד

לאחר תום הליך ההשוואה והזיהוי וקביעת איסור על שימוש בהם לכל מטרה אחרת.

קיים צורךהשר מציג שתי מסקנות עיקריות: המסקנה הראשונה עוסקת בנחיצות המאגר הביומטרי: "
". מסקנה נוספת קובעת את תכולת המאגר הביומטרי, כלומרוחיוניות בקיומו של […] המאגר הביומטרי

היקף הנתונים הביומטריים שמבוקש לשמור במאגר. 

3http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/43052_x_AttachFile.docx
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לכאורה, המסקנות מתבססות על הנתונים שנאספו במהלך תקופת המבחן. בפועל, אין קשר בין הנתונים
שנאספו במהלך התקופה למסקנות.

האמנם המסקנות מתבססות על נתוני תקופת המבחן?1.4

) ) האם צריך להכליל2) האם המאגר הביומטרי נחוץ; (1בפרק זה נבחן שלוש מסקנות שהשר מציג: 
) האם ננקטו כל האמצעים האפשריים לאבטחת המאגר.3טביעות אצבע במאגר; (

נחיצות המאגר הביומטרי1.4.1

: מאגר ביומטרי נדרש לשם מניעת הרכשות כפולות.טענה

" כדי  חיוני  המאגר  כי  קבע  הפנים  רמתשר  את  החכם  לתיעוד  ולספק  זהות  וגניבת  התחזות  למנוע 
(ר' פרק המהימנות הנדרשת נזכיר בקצרה שקיימים מספר סוגים של התחזויות  ): זיוף פיזי של5.2". 

התיעוד, התחזות לאחר, התחזות בהרכשה הראשונית, והתחזות בהרכשה הכפולה. היתרון היחיד של
מאגר ביומטרי הוא ביכולתו להקשות על התחזויות מסוג "הרכשה כפולה".

כפולות ביומטרי מסוגל למנוע הרכשות  , או אפילו אם החלופות4השאלה הראשונית אינה אם מאגר 
השונות נותנות רמת דיוק מספקת לשם התמודדות עם התופעה. השאלה הראשונה שצריכה להישאל כדי
להשיב על שאלת הנחיצות, זו שהמחוקק העמיד בפני הרשויות, היא האם התמודדות עם הרכשות כפולות

היא דרישה מנדטורית של המערכת אם לאו. לשם כך, נדרשים נתונים בדבר היקף התופעה:

הצורך המרכזי שלשמו הוקם המאגר הוא מניעת הרכשות כפולות. על כן, ראוי שההחלטה בדבר
קיומו של המאגר תהא מושתתת בין היתר על מידע ונתונים אודות תופעת ההרכשות הכפולות

לינואר  נכון  בגינן. […]  זו באופן שיאפשר למקבלי2015והנזק הנגרם  טרם גובשה תשתית   
).7(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' ההחלטות לקבל החלטה בהתבסס עליה בסוף תקופת המבחן.

אין נתונים המוכיחים את היקפה או אף קיומה של תופעת הרכשות כפולות

הבסיס לעקרונות החוק הביומטרי הוא עבודת מטה של הלוט"ר, בה נקבע שמאגר ביומטרי נדרש לשם
מניעת הרכשות כפולות. בעת הדיונים לא היו בידי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, המשטרה או

). עבודת המטה לא הסתמכה על5.1.2גופי הביטחון האחרים נתונים כלשהם בדבר היקף התופעה (ר' פרק 
נתונים, שלא היו בנמצא, אלא על הערכות כלליות בדבר הצפי לקיומה של התופעה בעתיד. המחוקק דרש
הסיכונים מול  אל  הבעיה  את  לשקלל  כדי  התופעה,  היקף  של  אובייקטיביים  נתונים  בפניו  שיוצגו 
והחסרונות הכרוכים בהקמת מאגר ביומטרי. תקופת המבחן נועדה לתת לרשויות הזדמנות לאסוף נתונים

מדודים עליהם ניתן לבסס החלטה שקולה בדבר נחיצות המאגר הביומטרי.

עם תום תקופת המבחן, אפשר לספק מענה לשאלת הנחיצות, עפ"י נתוני האמת שנאספו במהלכה. לפי
מקרים מקרים של ניסיונות התחזות מסוג הרכשה כפולה, אפסבמהלך תקופת המבחן התגלו הנתונים, 

 מקרים100  כ- (פחות מחמישה, לאורך כל התקופה) של ניסיונות התחזות בהרכשה הראשונית, ובודדים
). נתוני תקופת המבחן מוכיחים כי תופעת ההרכשות5.1.6 (ר' פרק (בשנה) של זיוף תעודות מסוגים שונים

"בעיה היא  כפולות  כי הרכשות  לקבוע  ניתן  ולא  כיום,  קיימת  בעיה תאורטית שאינה  היא  הכפולות 
).5.4.2הדורשת מענה". כל שניתן לטעון הוא כי קיימת אפשרות שבעיה זאת תתפתח בעתיד (ר' פרק 

הנתונים שנאספו מוכיחים כי היקף התופעה, גם במבט צופה עתיד (כלומר, אם התופעה תתפתח בעתיד),
). 5.5צפוי להיות זניח (ר' פרק 

כי קיימת בעיה של הרכשות כפולות, מבוססת על הקביעההרשות הביומטרית מדווחת כי  הערכות 
:נתוני אמת ולא על כלליות

בנוגע2007בשנת  ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה עבודת מטה מקיפה  ביצע המטה   
לתיעוד במדינת ישראל. בעבודה זו נקבע כי יש לשפר את רמת האבטחה של התיעוד על ידי
שילוב של נתונים ביומטריים במסמכי הזיהוי יחד עם היכולת לוודא כי לכל אדם יהא רק תיעוד

, המערכת החדשה שנרכשה נכשלה9.4בהנחה שהמאגר הביומטרי מסוגל לעמוד ברמות הדיוק הנדרשות. כמוסבר בפרק 4
במבדקי הקבלה ואינה עומדת בדרישות החוק.
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אחד בזהותו האמיתית. מטרה זו ניתן להשיג על ידי שימוש בבסיס נתונים מרכזי, שהינו המאגר
 ועל פיו2009הביומטרי. סיכומה של עבודת מטה זו היווה את הבסיס לחוק אשר התקבל בשנת 

פועל מערך התיעוד החכם והמאגר הביומטרי כיום. [...]

גורמי רוכזו עמדותיהם של  בה  נוספת  לאחרונה עבודת מטה  ללוחמה בטרור הוביל  המטה 
הביטחון ואכיפת החוק וגורמי מדינה נוספים בדבר נחיצות קיומו של המאגר הביומטרי. סיכום

. מסמך זה כולל המלצה2014עבודת המטה העדכנית הינו מסמך מסווג שסוכם בסוף שנת 
חיובית וחד משמעית של גורמי הביטחון אשר מבהירים כי המאגר הביומטרי נחוץ לצורך מניעת

).1.4(דו"ח מסכם מעודכן, פרק תופעת ההרכשות הכפולות.

על נתונים  הציגו  הלוט"ר  של  המטה  שעבודות  הבהיר  הביומטריים  היישומים  על  הממונה  גם  כך, 
:5המשמעויות של גנבת זהות, אך לא על היקפי התופעה

זהות.[…]  גניבת  מניעה של  היא  הביומטרי  ולצר, החשיבות הגדולה של המאגר  פי  על 
היקפי על  לא  אך  זהות,  גניבת  של  המשמעויות  על  נתונים  הציג  לוט"ר  מטה  לדבריו, 

 גם חוק המאגר הביומטרי מדבר על מניעה של גניבת זהות, ובאתר של הרשות לניהולהתופעה.
המאגר נכתב: "תיעוד חכם המבוסס על מאגר ביומטרי מאפשר למנוע את תופעת גניבת הזהות
וההתחזות. השילוב של תיעוד מאובטח מאוד עם השימוש במערכות השוואת נתונים ביומטריים

במאגר מאפשר לוודא כי כל אזרח מחזיק אך ורק בתעודה אחת, בזהותו המקורית".

ניתן למצוא בשום מקום. המטה של הממונה על ודוגמאות להיקף התופעה לא  נתונים  אך 
המאגר לא מחזיק בנתון כזה, ובמשרד הפנים ביקשו להפנות את השאלה אל משטרת ישראל או
נמצאים אינם  נמסר שהנתונים  וההגירה  האוכלוסין  מרשות  וההגירה.  האוכלוסין  רשות  אל 

בידיהם, וכי יש לפנות למשטרה.

במשטרה השיבו כי אי-אפשר למסור נתונים על עניין זה. "חשוב להדגיש כי אין כל קשר בין
היקף תופעות כמו זיוף והתחזות כיום, שההחלטה על תיעוד ביומטרי נועדה לצמצם ולמנוע,
לבין השאלה על קיומו של מאגר ותכולתו", אמרו במשטרה. "לעניין זה, קיומו של מאגר שיהיו
בו מרב הנתונים הביומטריים, הוא חיוני למניעת התחזות בעת קבלת התיעוד הביומטרי. מעבר
לכך, עמדתנו המפורטת נאמרה כמקובל במסגרת הדיונים המקצועיים עם הגופים הרלוונטיים".

: מטה הלוט"ר, הרשות הביומטרית, רשות האוכלוסין וההגירה, המשטרה, כולן טוענות שאיןסיכום
בידיהן מידע אודות היקף הבעיה שהמאגר הביומטרי נדרש לשם מיגורה. לא ברור אם כן כיצד ניתן

לטעון כי "הוכחה נחיצות המאגר הביומטרי".

תכולת המאגר הביומטרי1.4.2

: נדרש מאגר ביומטרי הכולל טביעות אצבע יחד עם תמונות פנים.טענה

תזכיר החוק והצעת החוק מציגים מסקנות בדבר הנתונים הביומטריים שיש לשמור במאגר הביומטרי
לצורך מניעת תופעה של הרכשות כפולות. ליתר דיוק, המסמכים מציגים מסקנות בדבר רמות הדיוק
שהמאגר הביומטרי מסוגל לעמוד בהן, לכאורה, בהינתן מאגר ביומטרי מלא (טביעות אצבע ותמונת פנים),

או בהינתן מאגר הכולל תמונות פנים בלבד. 

הטענה היא כי הדיוק של מאגר תמונות פנים לא יעמוד בדרישות החוק לתקופה ארוכה. טענת כותבי דברי
ההסבר היא שמאגר ביומטרי המכיל תמונות פנים ביומטריות וגם טביעות אצבע יכול למנוע את התופעה

 שנים, אך מאגר ביומטרי של תמונות פנים בלבד יכול לתת מענה10של הרכשות כפולות לתקופת זמן של 
יסרב לאגירת טביעות אצבעותיו5לתקופה של  שנים בלבד. המסקנה האופרטיבית, היא שאם אזרח   

במאגר, רמת הדיוק של המאגר הביומטרי מחייבת לקצר את תוקף התיעוד הניתן לו במחצית: 

הגורם העיקרי המשפיע על יכולת השוואת שתי תמונות של אותו אדם במאגר ביומטרי הכולל
תמונות תווי פנים בלבד, הוא טווח הזמן שעבר בין נטילת התמונות תווי הפנים. פער הזמנים
מתבטא בשינויים בשל גדילה (הזדקנות), שינויים במשקל, חשיפה לשמש, מחלות, ועוד. פער זה

ביןAgingמכונה בשפה המקצועית –  זיהוי  בביצוע  . […] לאור אורך התקופה, קיים קושי 

חושף ממה הוא חושש", 5 הביומטריים  היישומים  על  פנים: הממונה  תוכלו להעמיד  גויכמן, "לא  TheMarkerרפאלה 
13/12/2016.
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תמונת הפנים שנמסרה לבין תמונות הפנים שנמסרו על ידי תושב אחר שתוקפם עולה על חמש
 לתזכיר החוק).3(עיקר שנים.

על רקע הקשיים והמגבלות ביכולת השימוש וקביעת זיהוי במאגר לפי תמונות פנים, בשל חלוף
הזמן ממועד נטילת תמונות הפנים, וכן בשים לב לצורך ליתן מענה לתכליות העומדות ביסוד
המאגר ובמטרה למנוע גניבת זהות ולשמור על תיעוד אמין, מוצע כי […] תוקפם של מסמכי
הזיהוי של תושבים שרק תמונות תווי הפנים שלהם והנתונים שהופקו מהן, נכללו במאגר, יוגבל
לחמש שנים. מכאן שתוקפם של מסמכי הזיהוי של תושבים שהסכימו שגם תמונות טביעות
האצבע שניטלו מהם והנתונים שהופקו מהן ייכללו במאגר, יהיה בהתאם לדין הקיים ולא יוגבל

) להצעת החוק).2(15(דברי הסבר לסעיף כאמור.

, שכןראשית בפועל, ביצועי המערכת, כפי שנמדדו במהלך תקופת המבחן, אינם תומכים במסקנות אלו.
, שכן ביצועי המערכתשניתמערכת ההשוואה הביומטרית טרם הוטמעה בהצלחה וביצועיה לא הוצגו; 

, שכן הרשות הביומטרית לא ערכה בדיקות הנדרשות כדי לתתשלישיתהזמנית תומכים במסקנה אחרת; 
תוקף להמלצות.

א. לא הוצגו נתוני דיוק של המערכת המקצועית

). מערכת "להב"9נתוני הדיוק שהוצגו הם ממערכת "להב", מערכת זמנית פרי פיתוח מקומי (ר' פרק 
מבוססת על מנועי השוואה פשוטים, המתוכננים לעבוד על מדגם של כמה מאות אלפי רשומות ביומטריות.
בשוק קיימים מנועי השוואה מבוססים המיועדים לעבוד על מדגמים של מיליוני רשומות ביומטריות. רמת

הדיוק של מנועים אלו גבוהה מרמת הדיוק של המערכת הזמנית, ומחירם בהתאם.

השוואה מנועי  על  המבוססת  "מגן",  מערכת  קבועה,  מערכת  להטמעת  פועלת  הביומטרית  הרשות 
של לביצועים  בהתאם  להתקבלו  חייבות  הביומטרי  המאגר  תכולת  בדבר  החלטות  כאלו.  מתקדמים 
גם מבקר ולא של המערכת הזמנית. כך קובע  כלומר, של המערכת החדשה  ביותר,  המערכת הטובה 

המדינה:

בחוק נקבע שאחת מהמטרות המרכזיות של תקופת המבחן היא לבחון את נחיצות המאגר
הביומטרי. בכלל זה, יש לוודא שהמאגר עונה לצורך שלשמו הוקם – איתור הרכשות כפולות.
בפרוטוקול צוין כי החלטה זו תתבסס בין היתר על ביצועי המאגר ועל יעילותו התפעולית. […]
ביצועי המאגר מתבססים על ביצועי מערכת השוואה ביומטרית, שהיא מערכת הליבה לניהול
ומאיכות בין היתר מאיכות הנתונים הביומטריים שבמאגר  המאגר. ביצועים אלה מושפעים 

הנתונים המוזנים אליה לצורך השוואתם לנתונים שכבר נכללים במאגר.

מאחר שכאמור, ביצועי המאגר עתידים להשפיע על ההחלטות שיתקבלו בסיום תקופת המבחן
בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור בו, יש להבטיח שייעשה שימוש
במערכות שאין ספק בנוגע לביצועיהן, כך שניתן יהיה לבסס עליהם את מסקנות תקופת המבחן.

).18-19(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

נכון להיום, המערכת החדשה עדיין לא הוטמעה, ונתוני הדיוק עליהם מתבסס השר, הם נתוני דיוק של
המערכת הזמנית:

תקופת המבחן החלה על גבי מערכת זמנית "להב". מתחילה תוכנן לבצע את תקופת המבחן על
גבי מערכת בתצורה סופית "מגן". עיכוב במכרז למערכת "מגן" גרם לכך שכל תקופת המבחן

).5.1.2, סעיף 1(דו"ח פיקוח מסכם מס' התנהלה על גבי מערכת "להב".

במחצית השנייה של  להיכנס  אמורה  הייתה  "מגן"  ולאחר2016מערכת  הייצור  קדם  לשלב   
שלושה חודשים לשלב הייצור. עקב אי עמידת הספק באבן הדרך של בחינות הקבלה, חל עיכוב
בתהליך. יחידת הממונה קיבלה סקירה מרשות ב' [הרשות הביומטרית] על גורמי העיכוב ועל
האופן שבו רשות ב' נערכת להמשך התנהלות המאגר על גבי מערכת "להב", עד לסיום הטמעת

).4.1.2, סעיף 3(דו"ח פיקוח מסכם מס' .2017מערכת "מגן", הצפויה במהלך הרבעון הראשון 

ב. הרשות הביומטרית פגעה בציוני חלופת תמונות הפנים

לפי ביצועי המערכת הזמנית, די בתמונות פנים כדי לתת מענה לתופעה של הרכשות כפולות. הרשות
הביומטרית התעלמה מנתוני הדיוק, וקבעה שמערכת "להב" אינה עומדת בדרישות דיוק בהינתן מאגר
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תמונות פנים בלבד. הרשות הורידה מלאכותית את הציונים שניתנו לחלופת תמונות הפנים, ובכך שינתה
, הוועדה המייעצת/מפקחת קבעה שהרשות4.5את תוצאות תקופת המבחן ופגעה בהן. כמוסבר בפרק 

הביומטרית הורידה באופן מלאכותי את הציונים של נתוני הדיוק שנמדדו:

היו מצוינות: במהלך תקופת המבחן,  הפנים  זיהוי  חלופת  בבדיקת  תוצאות האמת שהושגו 
הצלחה במניעת הרכשות כפולות לעומת מדד ההצלחה שהוגדר בצו של 99%כ- . ואולם,95% 

הרשות לניהול המאגר סברה שתוצאה מצוינת זו אינה משקפת את רמת הדיוק שתהיה בפועל
בטווח של שנים קדימה.

[…] לפיכך החליטה הרשות לניהול המאגר שלא להסתמך על בדיקותיה היא, אלא על הנתון
"הצהרת היצרן", לצורך שקילת החלופה של זיהוי פנים ומתן הציונים בהתאם. הרשות דיווחה

, ביחס ליצרן מנוע ההשוואה הנוכחי שבו נעשה שימוש כיום.90%על נתון זה כעומד על 

החלטה מסוג זה […] הביאה להנמכת הציון שניתן לחלופת הפנים. נתון זה השפיע בעיקר על
) לביצועי המערכת, מתוך שורת הנושאים הנבדקים. אולם היה בכך כדי3) ו-(1ניקוד נושא נבדק (

להשפיע גם על קביעת הניקוד בנושאים נבדקים נוספים, בהן נעשתה הסתמכות על רמת הדיוק
).77, עמ' 4.4.3.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק של המערכת.

ג. הרשות הביומטרית לא השלימה את הבחינות הנדרשות כדי לתת תוקף למסקנותיה

הרשות הביומטרית טוענת כי לא ניתן לסמוך על נתוני הדיוק המדודים, מכיוון שתווי הפנים משתנים
(תופעת ה- יחידתagingלאורך זמן  ). לטענתה, חלופת הפנים לא תעמוד בדרישות לאחר שלוש שנים. 

):4.6הממונה קבעה כי לא ניתן להסתמך על טענות אלו בטרם הרשות תערוך בדיקות נוספות (ר' פרק 

של. 1.1 הקביעה  על  להסתמך  ההחלטות  למקבלי  גם  ובהם  לקוראים  לאפשר  מנת  על 
עומדת אינה  הפנים  חלופת  לפיה  המאגר")  ("רשות  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות 

 חודשים, על הרשות להתייחס אל:36בדרישות הצו לאחר 

. תוצאות האמת של תקופת המבחן לחלופת הפנים המורות על עמידה ברורה במדדי הצו.1.1.1
רשות המאגר בחרה להסתמך על הערכתה בדבר נתונים עתידיים בשל חשש משינוי תווי פנים

"), לצורך בחינת חלופת הפנים (לעניין זה ראו בהרחבה בדו"חagingלאורך זמן (להלן "תופעת ה-
).7-9 וכן בסימוכין 2015הוועדה המייעצת ממאי 

).8 ו-7. אלגוריתם זיהוי הפנים באמצעותו בוצעו הבדיקות (ראו התייחסותנו לכך בסימוכין 1.1.2
ידוע כי אלגוריתמים עדכניים יותר הקיימים היום בשוק, טובים בכמה סדרי גודל בהשוואה
לאלגוריתם הנמצא בידי הרשות וביצועיהם עומדים בדרישות החוק. בנושא זה הפנתה יחידת

 ונתונים נוספים2013 במחקר מקיף שנערך ב-NISTהממונה לנתונים שפורסמו על ידי ארגון ה-
ממועדים מאוחרים יותר.

) המתבצע ברשות המאגר עבור מאגר המבוסס על השוואותwork flow.  תהליך העבודה (1.1.3
בלבד פנים  על  המבוסס  במאגר  להשוואות  מיטבי  אינו  זה  תהליך  אצבע.  וטביעות  פנים 

)threshold.(

לנו כי מאגרים מקבילים1.2 בינ"ל, ידוע  גורמים  זה נציין כי מבדיקה שערכנו מול  . בהקשר 
) המניב תוצאותrankבעולם המתבססים על השוואות פנים בלבד, עושים שימוש בתהליך אחר (
טובות בהרבה (אסמכתאות בנושא זה הועברו לרשות לפני מספר חודשים).

. גם בהתחשב בנתונים שהוצגו על ידי הרשות, על גבי האלגוריתם ששימש לצורך ביצוע1.3
להתייחס מקום  יש  בלבד,  פנים  מבוסס  למאגר  הותאם  לא  אשר  עבודה  ותהליך  הבדיקות 

לנושאים הבאים:

. דרישות הצו – התוצאות המוצגות בדו"ח מבוססות על תוצאות המערכת הממוחשבת1.3.1
בלבד, ללא עבודה ידנית שהייתה משפרת את התוצאות שהוצגו.

, היא ליניארית לאורךaging. המסקנה של רשות המאגר מבוססת על ההנחה כי תופעת ה-1.3.2
 מצביע על כך שהגרף אינו ליניארי והוא מתמתןNEC שנים. ראו לדוגמא, מחקר של חברת 10

 נספח ה').9ואפילו משנה מגמה (ראה בסימוכין 

 ביןaging, מציג הבדלים משמעותיים בתופעת ה-9 המוצג בנספח שבסימוכין NIST. מחקר 1.3.3
קבוצות גיל שונות בעוד שהניתוח של רשות המאגר לא מתייחסת לכך.
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) בין מנוע מגן ומנוע להב, דברfusion. מערכת ההשוואה המתוכננת תבצע איחוד תוצאות (1.3.4
שישפר את התוצאות, ולא נלקח בחשבון בעת הצגת הנתונים המתבססים בעת הזאת על גבי

תוצאות מערכת "להב" בלבד.

(התייחסות יחידת הממונה לדו"חות הרשויות).

הרשות הביומטרית לא סיפקה התייחסות לדרישות יחידת הממונה להשלים את הבחינות כדי לתת תוקף
להמלצותיה לכלול במאגר הביומטרי טביעות אצבע.

: המסקנה לפיה תמונות פנים אינם מספיקות כדי למנוע את התופעה (התאורטית) של הרכשותסיכום
כפולות, מתבססת על הערכות לא אמינות של הרשות הביומטרית, ולא על נתוני הדיוק המדודים.

נקיטת כל האמצעים האפשריים לאבטחת המאגר1.4.3

: ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר ביומטריטענה
ומניעת ניצולו לרעה.

השר מדווח כי:

ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר ביומטרי
והמוסמכים בין היתר, תוך קבלת אישור כל הגורמים הנדרשים  וזאת  ניצולו לרעה  ומניעת 

שנקבעו לעניין זה בחוק ובצו שהותקן לפיו.

בפועל, לאורך כל תקופת המבחן, התגלו ממצאי אבטחה בדרגות חומרה שונות. כל דו"חות הפיקוח של
". מטעמי אבטחת מידע, לא ניתן לפרט אתנושאי אבטחת מידעיחידת הממונה כוללים פרק מסווג בשם "

הממצאים. השאלה המהותית אינה הממצאים, אלא עצם קיומם:

יש פערים סודיים שלא נסגרו?נירה לאמעי רכלבסקי: 

פה.נעמה בן צבי: לזה  להתייחס  יכולה  לא  שרוצהאני  שב"כ  של  נציג  פה  יש  אם   
להתייחס לזה, אני מעדיפה. חבר הכנסת הנגבי עומד בראש ועדה שעל פי חוק מוסמכת לעסוק

והםבנושאים של אבטחת מידע.  עוקבים אחר הנושאים האלה  לומר שאנחנו  יכולה  אני 
מטופלים.

[…]

 אילו כשלים עלו מהדוח שלכם?איזה כשלים מצאת בדוח?רויטל סויד: 

למה את מתכוונת כשאת אומרת כשלים? בפרויקט עצמו, בניהול הפרויקט?נעמה בן צבי: 

.באבטחת המידע, בביטחוןבפרויקט, בניהול, רויטל סויד: 

אני מתנצלת, אני לא אוכל להתייחס. אבלנעמה בן צבי:  לגבי אבטחת המידע, שוב 
אני יכולה להגיד שהנושא הזה מטופל והוא מטופל טוב.

איזה כשלים?רויטל סויד: 

יכולה לדבר מבחינת כשלים.נעמה בן צבי:  זה פרויקט טכנולוגי מאוד מורכב.אני לא   
עקבנו אחרי,יש כל מיני פערים שצריכים להיות מטופלים.מטבע הדברים יש חבלי לידה,   

, דברים6למשל, נושאים שהוזכרו בדוח האחרון של האגודה [צ"ל: התנועה] לזכויות דיגיטליות
שאנחנו בדקנו, נושא המערכת המרכזית של המאגר, את מה משרתת ההטמעה של המערכת

החדשה, האם זה אומר שיש פערים בתוצאות? מה זה אומר?
).22/03/2016(פרוטוקול הוועדה המשותפת מיום 

: אין מחלוקת בדבר קיומם של ממצאי ביטחון ואבטחת מידע בדרגות חומרה לא מדווחות.סיכום

".לא ידוע על כל חשש קונקרטי להתממשות סיכון דליפה מהמאגרדו"ח הפיקוח השלישי מציין ביובש כי "
אין די ברמת אבטחה שתמנע חששות קונקרטיים; החוק דורש נקיטת כל האמצעיםאך אין די בכך.  

ביצוע סקר האפשריים להגנה על המאגר. יתרה מזאת, פרקטיקה מקצועית מקובלת בתחום זה היא 
סיכונים מפורט, ונהלים לטיפול בתרחישי אסון (דליפה, פגיעה במידע וכדומה). לאור כל זאת, ההצהרה כי

הכוונה לגרסה קודמת של דו"ח זה.6
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השר שוכנע כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר"
", היא קביעה בעייתית.הביומטרי ומניעת ניצולו לרעה

אלטרנטיבות שונות למאגר ביומטרי או לתכולתו1.5

מטרת תקופת המבחן להציג נתונים בדבר נחיצות מאגר ביומטרי ככלי למניעת התחזות מסוג "הרכשה
, מדובר בבעיה שלא קיימת כיום, אך נשמעת טענה שהיא עלולה להתרחש5 ו-4כפולה". כמוסבר בפרקים 

בעתיד, בהיקף זה או אחר. לכן, בחינת האלטרנטיבות השונות חייבת להתבסס על עקרון המידתיות (ר'
).5.6פרק 

החלופות  הכוללות הקמת מאגר מידע ביומטרי הן אלו: מאגר ביומטרי מלא (עמדת הרשות הביומטרית),
מאגר ביומטרי של תמונות פנים בלבד (עמדת הוועדה המייעצת/מפקחת), מאגר ביומטרי של תמונות פנים
ברזולוציה מופחתת (השיטה הבלגית; מאגר רישיונות נהיגה). לצד חלופות המתבססות על מאגר ביומטרי,
יש חלופות יעילות המאפשרות הפעלת מערך הנפקה ללא שימוש כזה במאגר ביומטרי כלל – כפי שאף

נעשה במדינות אחרות המנפיקות תיעוד ביומטרי לתושביהן.

 כך, יוכל המחוקק לבחון את היתרונותראוי שבפני מקבלי ההחלטות יועמדו זו לצד זו החלופות השונות.
והחסרונות של החלופות השונות, את דרגות הסיכון לביטחון ולפרטיות (במקרה של דליפה ובמקרה של

שימוש לא מורשה), ואת היכולת למנוע או לאשר שימושי משנה לכל חלופה. 

מאגר ביומטרי מלא1.5.1

מאגר ביומטרי מלא, לצורך דיון זה, הוא מאגר ביומטרי הכולל תמונת פנים באיכות גבוהה ושתי טביעות
אצבע. הרשות הביומטרית תומכת בהקמת מאגר ביומטרי מלא, ומבקשת להפוך את המאגר לחובה לכל

אזרחי המדינה:

תוצאות מבחני הנחיצות והחלופות, מובילים בצורה חד משמעית למסקנה בדבר הצורך ביישום
מאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים וטביעות אצבע, אשר יאפשר מניעת התחזות וגניבת זהות
ויספק לתיעוד החכם את רמת המהימנות הנדרשת. האפשרות המומלצת במסגרת תום תקופת
המבחן הנה החלה של החוק על כלל התושבים במהלך הדרגתי של מספר שנים כפי שיקבע שר

).12(דו"ח מסכם מעודכן, פרק הפנים בצו.

חסרונותיו של מאגר מסוג זה רבים ומשמעותיים, ובראשם הסיכון העצום שהוא טומן בחובו לביטחון
תושבי המדינה ולפרטיותם, גם בעצם קיומו ועוד יותר מרגע שתוכנו ידלוף, בחלקו או בשלמותו. בנוסף,

מאגר ביומטרי אינו מתמודד כלל עם תופעות כגון התחזות בעת ההרכשה הראשונית.

מאגר ביומטרי של תמונות פנים1.5.2

הוועדה המייעצת/מפקחת הגיעה למסקנה כי מאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים בלבד, ללא טביעות
אצבע, מהווה פתרון מידי ומספק לשם צמצום תופעה עתידית של הרכשות כפולות, תוך הפחתת סיכונים:

מאגרבשונה מהמלצת הרשויות,  עבור  הפנים  בחלופת  לבחור  המייעצת ממליצה  הוועדה 
הוועדה מצאה כי מאגר ביומטרי מבוסס תמונות פנים בלבד הוא המידע הביומטרי. פתרון 

מספק אשר מחד נותן מענה איכותי לצמצום תרחיש ה"הרכשות הכפולות", ומאידך מפחית
סיכונים ממשיים.

פתרון זה הוא ישים וממומש היום על ידי מספר מדינות לצורך ניהול מאגרים בקנה מידה לאומי,
פתרונות קיימים  זו  לחלופה  הקיימים  לחסרונות  בישראל.  האוכלוסייה  לגודל  והוא מתאים 

).16(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, עמ' בהישג יד. 

המלצה זו ניתנת בשים לב לכך שהרשויות נתנו לחלופת "המאגר המלא" את הניקוד הגבוה
ביותר, כאשר חלופת הפנים קיבלה ניקוד נמוך יותר; לכך שריבוי ביומטריות מיטיב עם ביצועי
מערכת ביומטרית ומשפר את הדיוק שלה; לעובדה שמשטרת ישראל לא תוכל לבצע את כל
השימושים מול המאגר הביומטרי ביחס לטביעות אצבע, העומדים לה כיום על פי החוק; לכך
לכך וחללים;  נעדרים  זיהוי  לצורך  הביומטרי  במאגר  מיטבי  לעשות שימוש  יהיה  ניתן  שלא 
נוספת; ידנית  פנים בלבד עשוי להצריך עבודה  ביומטרי המבוסס על תמונות  שניהול מאגר 
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במאגר שימוש  עושות  מדינות  בהם  הרשויות,  הציגו  אותם  בעולם  מקבילים  ולפרויקטים 
המתבסס על תמונות פנים וטביעות אצבע; 

על אף כל זאת, הוועדה המייעצת סבורה כי זהו פתרון מאוזן ומידתי המשרת את המטרה
הראשונה והעיקרית של החוק – הנפקת תיעוד חכם ואמין עבור תושבי ישראל.

).19-20(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, עמ' 

על היישומים הביומטריים הציג מספר מדינות העושות שימוש במאגר תמונות פנים לצורכי הממונה 
מניעת הרכשות כפולות בהנפקת דרכונים ורישיונות נהיגה: 

.  הוועדה המייעצת המפקחת על תקופת המבחן ובחינת תוצאותיה (להלן הוועדה) אשר עמדתי4
בראשה, מצאה כי יש נימוקים המבססים צורך במאגר ביומטרי, לצורך מניעתה או צמצומה של

תופעת "ההרכשות הכפולות", אשר יש לצפות כי תתפתח עם המעבר לתיעוד החכם.

.  יחד עם זאת, מצאה הוועדה כי ניתן להסתפק בקיומו של מאגר ביומטרי המבוסס על תמונות5
הכרוכים הסיכונים  צמצום  תוך  לעיל,  למטרה האמורה  ואיכותי  מענה מספק  פנים, להשגת 
בניהולו של מאגר מסוג זה. מדינות מתקדמות, כגון – ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ועוד,
מקיימות מאגר ביומטרי מבוסס תמונות פנים עבור אזרחיהן, לצורך מניעת הרכשות כפולות

).27/10/2016(מכתב הממונה לשר הפנים מיום בהנפקת דרכונים ורישיונות נהיגה.

יצוין שחלק מהמאגרים שהממונה הזכיר במכתבו הם אמנם מאגרים ביומטריים של תמונות פנים, אך
מכילים תמונות פנים ברזולוציה מופחתת. בישראל כבר קיים מאגר תמונות כזה: מאגר התמונות של

. הסדרה חוקית של מאגר תמונות ברזולוציה מופחתת7משרד התחבורה המשמש להנפקת רישיונות נהיגה
 לחוק הביומטרי. 27נקבעה בסעיף 

מאגר ביומטרי של תמונות ברזולוציה מופחתת1.5.3

יש שני סוגים של מאגרים ביומטריים של תמונות פנים, שההבדל ביניהם הוא איכות התמונה. הרזולוציה
לערוך במאגר. הפחתת האיכות ניתן  אילו חיפושים  קובעת  (האיכות הביומטרית) של תמונות הפנים 
מאפשרת שימוש במאגר לצורכי אימות זהותו של אדם (השוואה של אחד לאחד) ברמת אמינות גבוהה
מאוד, אך מונעת במאגר לצורך חיפוש של אדם במאגר (השוואה של אחד לרבים). המאגר יכול לשמש
לצורך אימות זהותו של אדם, אך אינו יכול לשמש לצורך זיהוי אדם אקראי. כך, מעוקרת אחת הסכנות
בהפגנה, או  ברחוב  אדם  לזהות  היכולת   – ביומטרי  של מאגר  מקיומו  הנובעות  ביותר  המשמעותיות 

והיכולת לאתר אנשים המצויים במאגר על פי דגימה.

באופן זה, המאגר מאפשר לרשויות לאמת את זהותו של אדם שכבר הוציא תיעוד ביומטרי, מבלי לפגוע
יתר על המידה בביטחון ובפרטיות אזרחי המדינה. מאגר כזה מסוגל לתת מענה לחלק הארי של תרחישי
הרכשה כפולה, ומאפשר הקמת מערך הנפקה בטוח ומוגן. יתרון נוסף הוא ההקלה המשמעותית בדרישות
האבטחה המוטלות על הרשות. המאגר הביומטרי סווג כמאגר סודי ביותר. מאגר התמונות של משרד
התחבורה הוא מאגר רגיש, אך לא בסיווג סודי ביותר. מאגר כזה ימנע ניסיונות התחזות לאדם שכבר
נמצא במאגר, שכן המאגר יגלה שתמונת המתחזה אינה מתאימה לתמונה השמורה במאגר. "חסרונו"
העיקרי של מאגר מסוג זה, הוא הפגיעה ביכולת של רשויות הביטחון לעשות שימוש במאגר הביומטרי

עבור צרכים משניים שונים.

חלק מהמדינות בהן הוקם מאגר ביומטרי למטרות הנפקת דרכונים עושות שימוש במאגר תמונות מסוג
זה. המאגר מאפשר לרשויות לאמת את זהותו של אדם שכבר הוציא תיעוד ביומטרי, מבלי לפגוע יתר על
המידה בביטחון ובפרטיות אזרחי המדינה. מאגר מסוג זה מסוגל לתת מענה לחלק הארי של תרחישי
הרכשה כפולה. ניסיון להתחזות לאדם שכבר נמצא במאגר, וטוען כי תעודותיו אבדו, ייכשל, שכן תמונת

, היקף תופעת ההרכשה הכפולה5.5המתחזה אינה מתאימה לתמונה השמורה במאגר. כמוסבר בפרק 
בכללותה צפוי להיות קטן ואף זניח. 

הקמת המאגר לא הוסדרה בחוק. מתשובת משרד התחבורה לבקשת חופש מידע עולה כי נתוני המאגר עברו לרשויות7
הביטחון, אך המשרד לא פרט את הגורמים אליהם הועבר המידע ואת היקף המידע שהועבר.
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חלופות ללא מאגר ביומטרי1.5.4

קיימות מספר חלופות מידתיות שאינן דורשות הקמת מאגר ביומטרי. חלופות אלו אינן מיועדות מראש
להתמודד עם התופעה (הזניחה) של הרכשה כפולה, אך יכולות להתמודד עם חלק מתרחישי הרכשה כפולה
גם עם הבעיה המשמעותית של התחזות בהרכשה בהצלחה. חלק מהחלופות מתמודד בהצלחה טובה 

 מפרט אודות חלופות אלו.11הראשונית (בעיה שהמאגר הביומטרי אינו נותן לה כל פתרון). פרק 

לבעיות פתרון מקיף  נותן  מופחתת,  ברזולוציה  ביומטרי  או ללא מאגר תמונות  יחד  שילוב החלופות, 
האמתיות של מערך ההנפקה, תוך מזעור הסכנה לביטחון המדינה והקטנת הפגיעה בפרטיות האזרחים.
לצערנו, הרשויות סרבו לערוך בחינה של החלופות, וזאת נוכח רצונן לקדם הקמת המאגר הביומטרי מלא

לכלל התושבים.

האם תכלית המאגר הביומטרי היא שימוש רשויות הביטחון?1.6

הקמת המאגר הביומטרי נועדה לתמוך בהפעלת מערך תיעוד חכם באופן שימנע זיופים והתחזויות:

קביעת הסדרים אשר יאפשרו זיהוי ואימות זהות של תושבי ישראל באמצעות הכללת אמצעי
זיוף באופן שימנע  נסיעה,  ובמסמך  זהות  בתעודת  ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי 

ושימוש בזהות אחרת, וכן קביעת השימושים המותרים באמצעים ובנתונים כאמור;
) לחוק).1(1(סעיף 

במהלך החקיקה, נוספה לחוק מטרת-משנה, התרת שימוש בנתונים ביומטריים בידי רשויות הביטחון:

שילובם לצורך  שניטלו  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  שיכלול  ביומטרי  מידע  מאגר  הקמת   […]
וקביעת השימושים), וכן נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם, 1במסמכי זיהוי כאמור בפסקה (

) לחוק).2(1(סעיף המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הביטחון;

כי תופעת ההרכשה הכפולה, שהוצגה באופן ברור  מוכיחים  הנתונים שנאספו במהלך תקופת המבחן 
כרציונל להקמתו של מאגר ביומטרי, כמעט ואינה קיימת במציאות, ואין צורך במאגר ביומטרי לשם

במהלך הדיונים עולה וחוזרת השאלה האם סדר המטרות לא התהפך. שכן,הנפקת תיעוד חכם לציבור. 
ככל שחולף הזמן, מתגבר החשש כי התכלית המוצהרת מסווה תכליות אחרות:

דווקא מהגיעקרין נהון:  האמת שהופתעתי כששמעתי שהלחץ על משרד הפנים 
ידענו שאלה שימושים שניוניים, אבל נראה שיש פה איזשהו סוג – אני […] מהמשטרה.

לא רוצה להשתמש במילה הונאה – אבל בואו תעלו על השולחן את הסיבות האמתיות
למה רוצים את המאגר. זה לא הרכשה כפולה, זה ברור לכם. זה לפרוטוקול.

הבנו. הם אמרו קודם, הם אמרו. גם ברקוביץ אמר בגלוי מבחינתם מהניסן סלומינסקי: 
המטרות.

יש פה סתירה לוגית לחלוטין. אם המשטרה דורשת את זה, אבל אומרת:חיים ילין: 
לא, אנחנו לא צריכים את זה כפצצה מתקתקת, אנחנו מוכנים לחכות ואנחנו מבינים שביטחון

המאגר יותר חשוב מהמידע שאני אקבל - - -

להגיד אמירה שהיא אמירה מפגישה שנאמרה אולי, אבל מאחר שנאמרהמאיר דב ברקוביץ:
וזה הוסבר פה בהסבריםלפרוטוקול אני מחויב להתייחס אליה.  עמדת המשטרה לא שונה 

ארוכים, מאף אחד מגופי הביטחון האחרים. מי שתכלל את העבודה היה הלוט"ר. אז להגיד
שהמשטרה היא זו שלוחצת על שר הפנים כשהעמדה שמובאת בפני שר הפנים היא אותה
עמדה של הוועדה על נחיצות המאגר, היא העמדה של הוועדה המייעצת, היא העמדה של

גופי הביטחון, היא העמדה של כולם – זאת אמירה מופרכת.
).22/03/2016(פרוטוקול הוועדה המשותפת מיום 
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החוק הביומטרי ותקופת המבחן.2

תקופת המבחן הקבועה בחוק2.1

2009חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-
 בתום ויכוח ציבורי עז. מוקד הוויכוח היה (ועודנו) בשאלת2009(להלן, "החוק הביומטרי"), נחקק בשנת 

הצורך במאגר ביומטרי, הכולל את הנתונים הביומטריים של אזרחי המדינה, לשם הנפקת תיעוד חכם
בסעיף  נקבעה  המחלוקת,  עקב  מבחן, 1(41לאזרחים.  תקופת  היישום של")  אופן  את  לבחון  במטרה 

הוראות [החוק], את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן
":השימוש בו

השר יקבע, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, בצו,
על תושבים שייתנו את זה  חוק  לפי  יחולו ההוראות  תקופת מבחן של שנתיים שבמהלכה 

במטרה לבחון בתקופה זו את אופן היישום של הוראות לפי חוק זה עלהסכמתם לכך בכתב, 
ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור קיומו של מאגר  נחיצות  תושבים אלה, את 

(להלן – תקופת מבחן); בצו כאמור ייקבעו בפירוט הענייניםבמאגר ואת אופן השימוש בו  
להחלת תושבים  מאת  ההסכמה  קבלת  ואופן  להצלחתו  המדדים  המבחן,  בתקופת  שייבחנו 
זה חוק  לפי  ההוראות  יחולו  המבחן  בתקופת  בתקופת המבחן;  לגביהם  החוק  לפי  הוראות 

בהתאם לצו האמור.

תקופת המבחן ודרכי הבחינה נקבעו בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי
התשע"א- מבחן),  (תקופת  מידע  ובמאגר  כפי שתוקן בדצמבר 2011זיהוי  "צו המבחן"),  (להלן,   2012,

.31/12/2016, ועתידה להסתיים ביום 2016 ובמרץ 2015, ביוני 2014באוגוסט 

 יום לפני תום תקופת המבחן ידווחו שר הפנים וראש הממשלה על90) לחוק הביומטרי קובע כי 4(41סעיף 
ממצאי תקופת המבחן:

ימים לפני תום תקופת המבחן, לכל המאוחר, ידווחו ראש הממשלה והשר לוועדת השרים90  
ועדת הכנסת המשותפת יהיו חברים חברי  ולוועדה של הכנסת שבה  ביומטריים,  ליישומים 

).1ליישומים ביומטריים וחברי ועדת הכנסת המשותפת, על ממצאי הבחינה כאמור בפסקה (

. הרשות, שהתבקשה למעשה31/03/2015הדו"ח המסכם (הראשון) של הרשות הביומטרית הוגש ביום 
רק תיעוד חכם המבוסס על מאגר ביומטרי מבטיח זהותלכתוב דו"ח הבוחן את הצורך בקיומה, טענה כי "

.9, ושר הפנים דאז גלעד ארדן המליץ לקדם חובה הדרגתית להצטרף למאגר הביומטרי8"אחת לאדם אחד
והוועדה היישומים הביומטריים  על  להמלצת שר הפנים. הממונה  לא הצטרף  הממשלה  ראש  אולם, 

המייעצת/מפקחת טרם פרסמו את התייחסותם לדו"ח, נכון לאותו מועד.

במקביל, נשמעה ביקורת מצד הגורמים המפקחים השונים – הוועדה המייעצת/מפקחת, ועדת הכנסת
המשותפת, ומבקר המדינה, שהתריע פומבית על ליקויים מהותיים בהתנהלות תקופת המבחן ופרסם דו"ח
חריף על תקופת המבחן והתנהלות הרשות הביומטרית. לקראת תום תקופת המבחן הראשונה, פרסמה

בו היא דוחה את עמדת הרשות הביומטרית, וממליצההוועדה המייעצת/מפקחת דו"ח סיכום מטעמה, 
להסתפק במאגר ביומטרי של תמונת פנים בלבד.

ביקש שר הפנים דאז סילבן שלום להאריך את תקופת המבחן במספר חודשים, בכדי23/06/2015ביום   
לתת לו שהות ללמוד את הנושא באופן מעמיק ולגבש את עמדתו:

לאחר כניסתי לתפקיד שר הפנים ולאחר שנערכו מספר דיונים בנושא, החלטתי כי יש מקום
להאריך את תקופת המבחן. מטרת הארכת תקופת המבחן הינה עיון מעמיק בדו"חות שהוגשו
מנת לקבל החלטה מושכלת. באופן מספק על  ולימוד הנושא  סיום תקופת המבחן  לקראת 
הארכת תקופת המבחן תאפשר גם קיומם של דיונים ממצים בועדות הרלוונטיות שנקבעו בחוק,

ללא שלחץ הזמן ימנע דיון ראוי ומעמיק בסוגיות שעל הפרק.

.13/04/2015הרשות לניהול המאגר הביומטרי, הודעה לתקשורת מיום 8

) לחוק.4(ב)(40השר לא פרסם את מסקנותיו באופן הקבוע בסעיף 9
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 הודיע שר הפנים חה"כ אריה דרעי כי הוא מבקש להאריך את תקופת הניסוי בשנית, כדי29/02/2016ביום 
להשלים את הבחינה הנדרשת:

ברצוני לבחון את מכלול העמדות והגישות השונות שהוצגו בפניי, בכל הנוגע לשאלת היקף
המאגר הנדרש ותכולתו. מדובר בסוגיה משמעותית, הן למדינה והן לחברה הישראלית, הטומנת
בחובה התקדמות וחדשנות בכלל תחומי החיים. זהו נושא מורכב, רגיש וכבד משקל, שישפיע על
החברה לשנים רבות. על כן אני מבקש עוד מספר חודשים כדי להשלים את הבחינה הנדרשת של

מכלול העמדות והגישות השונות כפי שהוצגו בפניי, כדי לקבל החלטה מושכלת.

הביומטרי30/11/2016ביום  המאגר  נחיצות  בדבר  ממצאיו  את  דרעי  אריה  חה"כ  הפנים  שר  פרסם   
. תקופת המבחן הוארכה בחודשיים על מנת לתת לחברי הכנסת די זמן כדי1.3ותכולתו, כמסבר בפרק 

לדון בממצאים ובהמלצות שר הפנים.

צו המבחן המקורי לא בחן את נחיצות המאגר2.2

 לא עמד בדרישות החוק לעניין מבדקי תקופת המבחן. הצו יצר מראית עין של מענה10צו המבחן המקורי
לדרישות החוק, אך לא הטיל על הרשויות חובות פוזיטיביות לבדיקת הנושאים שבדיקתם נדרשה בסעיף

) לחוק. הצו נמנע מבחינת חלופות שיאפשרו להשיג את תכלית החקיקה ללא מאגר, או לחלופין,1(41
באמצעות מאגר עם מידע ביומטרי מופחת. כמו כן הוא נעדר את פירוט העניינים שייבחנו ואת המדדים

להצלחה או לכישלון.

, שבה נתבקשו שר הפנים ואחרים לתת טעם מדוע לא יבוטל צו11לאחר פרסום הצו, הוגשה עתירה לבג"ץ
המבחן, ויבוא במקומו צו מבחן אחר המקיים את הוראות החוק לעניין תקופת המבחן. בית המשפט הציע

 לחוק אכן כלולים בו. השר41לשר הפנים לבחון מחדש את הצו, ולוודא שכל הפרמטרים המנויים בסעיף 
פורסם המתוקן  המבחן  צו  המשותפת.  הכנסת  בוועדת  מחודש  לדיון  הוחזר  והצו  ההצעה,  את  קיבל 

, פורסם פרוטוקול מבחן מתוקן.2013, ובעקבותיו, ביוני 2012בדצמבר 

הרשות הביומטרית לא פעלה לבחון את נחיצות המאגר2.3

גם לאחר תיקון הצו והפרוטוקול נמנעה הרשות הביומטרית מבחינה אובייקטיבית של נחיצות המאגר
זיופים והתחזויות. נדרש לשם התמודדות עם  כי המאגר הביומטרי  הביומטרי. הרשות הניחה מראש 

לשיטתה, נחיצות המאגר היא בגדר הנחת יסוד, ותקופת המבחן מיועדת אך כדי לאשש אותה:

בנוגע2007בשנת  ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה עבודת מטה מקיפה  ביצע המטה   
לתיעוד במדינת ישראל. בעבודה זו נקבע כי יש לשפר את רמת האבטחה של התיעוד על ידי
שילוב של נתונים ביומטריים במסמכי הזיהוי יחד עם היכולת לוודא כי לכל אדם יהא רק תיעוד
אחד בזהותו האמיתית. מטרה זו ניתן להשיג על ידי שימוש בבסיס נתונים מרכזי, שהינו המאגר

 ועל פיו2009הביומטרי. סיכומה של עבודת מטה זו היווה את הבסיס לחוק אשר התקבל בשנת 
פועל מערך התיעוד החכם והמאגר הביומטרי כיום. [...]

גורמי רוכזו עמדותיהם של  בה  נוספת  לאחרונה עבודת מטה  ללוחמה בטרור הוביל  המטה 
הביטחון ואכיפת החוק וגורמי מדינה נוספים בדבר נחיצות קיומו של המאגר הביומטרי. סיכום

. מסמך זה כולל המלצה2014עבודת המטה העדכנית הינו מסמך מסווג שסוכם בסוף שנת 
חיובית וחד משמעית של גורמי הביטחון אשר מבהירים כי המאגר הביומטרי נחוץ לצורך מניעת

).1.4(דו"ח מסכם מעודכן, פרק תופעת ההרכשות הכפולות.

הצורך בהקמת המאגר הביומטרי הוגדר כאמור בעבודת המטה שהתבצעה על ידי מטה לוט"ר
והצביעה על הצורך בניהול סיכונים הצופה פני עתיד, על פיו לא ניתן להסתפק בשכלול מסמכי
הזיהוי עצמם, אלא שגם לאחר שכלולם יש לתת מענה לפרצות נוספות שנותרות במערך התיעוד

).3(דו"ח מסכם מעודכן, פרק הלאומי כאשר מסמכי הזיהוי עצמם אינם ניתנים יותר לזיוף. 

.1287, עמ' 7025כפי שפורסם בק"ת תשע"א מס' 10

 פרופ' קרין נהון ואח' נ' הכנסת ואח'.1516/11בג"ץ 11
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המחוקק לא קיבל את עמדת הלוט"ר כתורה מסיני, וקבע מפורשות כי יש לבחון את נחיצות המאגר
הביומטרי לשם קיום מטרות החוק. עתה, מבקשת הרשות הביומטרית להוכיח את נחיצות המאגר

.2009באמצעות הנחת נחיצות המאגר ("הנחת המבוקש"), הנחה שנדחתה על ידי המחוקק בשנת 

המאגר כי  היא  המסקנה  ברור אם  לא  הציבור,  בפני  הוצגו  לא  הלוט"ר  של  המטה  שעבודות  מכיוון 
הביומטרי הוא הפתרון היחיד לבעיה, או אם מאגר ביומטרי יכול להיות פתרון לבעיה (ויכולים להיות גם
המומחים מרב  במקומה;  שכבודה  דעתו,  היא  הלוט"ר  של  זו  דעה  פנים,  כל  על  נוספים).  פתרונות 

הבלתי-תלויים חלוקים עליה.

הוועדה המייעצת/מפקחת קבעה כי עבר זמן רב מאז גיבוש תורת ההפעלה, ועולם היישומים הביומטריים
השתנה והתפתח מאז. לכן, הנימוקים שעמדו בבסיס גיבוש תורת ההפעלה לפני עשור אינם תקפים בהכרח

להיום:

עולם הזיהוי ובתוכו עולם היישומים הביומטריים מתפתח ומשתנה במהירות רבה. ערב קבלת
החלטה בעלת משמעות הנוגעת לכל אחד מאיתנו כפרטים ולמדינת ישראל, נכון להעדיף ראייה
רחבה ועדכנית, הנותנת מענה מספק למטרה הראשונה והמרכזית של החוק, על פני היצמדות

 המשמשת בבסיסו של החוק. 2007-2008לתהליך שהיה נכון במועד בו עוצבה תורת ההפעלה 
).19(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, עמ' 

הגורמים המפקחים2.4

ועדת הכנסת המשותפת2.4.1

ועדת הכנסת המשותפת היא ועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה,
ולוועדת המדע והטכנולוגיה. ועדת הכנסת המשותפת היא הוועדה האחראית על הפעלת החוק. לפי סעיף

(ב) לצו המבחן, הדו"חות התקופתיים של תקופת המבחן ידווחו ויידונו בוועדת הכנסת המשותפת.11

הוועדה ליישומים ביומטריים2.4.2

 לחוק, ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים (להלן, "הוועדה ליישומים ביומטריים")32לפי סעיף 
". חברי הוועדה הם יו"ר ועדת החוץבעניינים הנוגעים לפעילות רשויות הביטחון ולאבטחת מידעתעסוק "

והביטחון, יו"ר ועדת הכנסת המשותפת, חברי ועדת החוקה חוק ומשפט וחברי ועדת המשנה למודיעין
ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון. הוועדה ליישומים ביומטריים התכנסה פעם אחת, לאישור

.12הארכת תקופת המבחן

דו"חות תקופתיים2.4.3

(ב) לצו המבחן, הרשות הביומטרית ורשות האוכלוסין וההגירה יכינו דו"ח תקופתי אחת לחצי11לפי סעיף 
שנה, אשר יפרט את הבדיקות שנערכו במהלך תקופת המבחן:

הרשות [לניהול המאגר הביומטרי] ורשות האוכלוסין [וההגירה] יכינו דין וחשבון מפורט בכתב
ובו תיאור כל תוצאות הבדיקות שבוצעו בתקופה האמורה לפי צו זה, אחת לכל חצי שנה במשך
תקופת המבחן; דין וחשבון זה יוגש לראש הממשלה, שר הפנים, שר המשפטים, השר לביטחון
[המייעצת/ ולוועדה  הביומטריים  היישומים  על  לממונה  המשותפת,  הכנסת  ולוועדת  הפנים 

מפקחת].

.2013תקופת המבחן החלה בפועל חצי שנה לאחר המועד הקבוע בצו המבחן, ולא הוכן דו"ח לתחילת שנת 
ועדת הכנסת כל תקופה.  תום  לאחר  כחודשיים  הוגשו  הנוספים  החצי-שנתיים  התקופתיים  הדו"חות 

המשותפת דנה רק בדו"ח התקופתי הראשון, שכן שאר הדיונים בוטלו לבקשת הרשויות:

במשך שתי שנות הפיילוט הגישו הרשויות ארבעה דיווחים לגבי ארבע תקופות כאשר האחרון
בהם, הדיווח המסכם הוגש בסוף חודש מרץ. ועדת הכנסת המשותפת דנה רק בדיווח אחד מתוך
דו"ח בוועדה המשותפת לגבי  לדיון  הארבעה – לגבי התקופה הראשונה. המועדים שנקבעו 

)  נדחו מספר פעמים ולמעשה לא התקיים דיון ביתר הדיווחים30.6.14–1.1.14התקופה השניה (

.09/06/2015 כלכליסטעומר כביר, "הכנסת נרדמה בשמירה: ועדת הרפאים של המאגר הביומטרי", 12
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.20של הפיילוט. זאת, בין היתר, בשל יציאתה של הכנסת לפגרת הבחירות לכנסת ה-
).3, עמ' 24/06/15(מסמך רקע מיום 

להלן פירוט הדו"חות התקופתיים והמסכמים והדיונים בוועדה:

מועדי דיון בוועדהתאריך הכנהתקופת דו"ח

.04/07/2013תקופת המבחן החלה בפועל ביום –2013       מחצית ראשונה  

H1 201328/01/2014 – מחצית שנייה
 (הדיון בוטל); 19/03/2014הדיון תוכנן ליום 
 (הדיון בוטל); 26/03/2014הדיון תוכנן ליום 

.22/07/2014הדיון התקיים ביום 

H2 201428/08/2014 – מחצית ראשונה

 (הנושא בוטל); 28/10/2014הדיון תוכנן ליום 
 (הדיון בוטל); 17/02/2015הדיון תוכנן ליום 
 (הדיון בוטל);01/03/2015הדיון תוכנן ליום 
לא התקיים דיון.

H3 201425/02/2015 – מחצית שנייה
 (הדיון בוטל);01/03/2015הדיון תוכנן ליום 
לא התקיים דיון.

23/03/2015דו"ח מסכם תקופה ראשונה
דיונים על הארכת תקופת המבחן התקיימו

.29/06/2015 וביום 24/06/2015ביום 

H4 לא נקבע דיון.201501/09/2015 – מחצית ראשונה

H5 – 07/2015 10/2015 עד
15/12/2015
31/01/2016

לא נקבע דיון.

10/12/2015דו"ח מסכם תקופה שנייה
דיונים על הארכת תקופת המבחן התקיימו

.29/03/2016 וביום 22/03/2016ביום 

H6 – 11/2015 06/2016 עד
15/08/2016
07/09/2016

 (הנושא בוטל);01/08/2016הדיון תוכנן ליום 
 (הנושא בוטל);02/11/2016הדיון תוכנן ליום 

07/09/2016דו"ח מסכם תקופה שלישית
 (הדיון נדחה);03/01/2017הדיון תוכנן ליום 
.17/01/2017הדיון נקבע ליום 

H7 [טרם פורסם]2016 – מחצית שנייה

דו"ח מעקב ותמונת מצב מטעם ועדת הכנסת המשותפת2.4.4

עו"ד נירה לאמעי רכלבסקי, הכינה היועצת המשפטית של הוועדה 17/02/2015לקראת הדיון שתוכנן ליום 
ותמונת מצב ביום 13דו"ח מעקב  "דו"ח מעקב"). עם פרסום הדו"ח  (להלן,  , בוטלו הדיון16/02/2015 

לא התקיים דיון מהותי בעניין דו"חללא הסבר. עד היום וגם הדיון שנקבע בהמשך, שניהם המקורי, 
המעקב.

דו"ח המעקב ביקר בחומרה רבה את תפקוד הרשות הביומטרית, ואת היעדר המידע הנדרש בדו"חות
נתונים המאפשרים התקופתיים. לפי דו"ח המעקב, הרשות הביומטרית לא הציגה בפני חברי הכנסת 

הכרעה בשאלת נחיצותו של מאגר ביומטרי לצורך הנפקת תעודות זהות ביומטריות:

).H2 ו-H1הדו"ח התבסס על שני הדו"חות התקופתיים שפורסמו עד אותו מועד (תקופות 13
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 – כארבעה חודשים לפני תום]2015[דו"ח המעקב פורסם בפברואר בנקודת הזמן הנוכחית 
יוני  – לא נראה כי בפני חברי הכנסת נמצאים כל הנתונים2015תקופת הפיילוט בסוף   

ביומטרי בתמיכה למערכת הנפקה המאפשרים הכרעה בנושא נחיצותו של מאגר נתונים 
של תעודות זהות אלקטרוניות.

התשובה לשאלת הנחיצות של המאגר […] לא ניתנה, בין היתר מכיוון שלא מוצתה בדיקת כל
החלופות האפשריות לטיפול בבעיית זיוף התיעוד הלאומי גם ללא קיומו של מאגר ביומטרי.

גם מקריאת דו"ח תקופת הפיילוט השניה, לא עולה מסקנה לפיה לא ניתן להפעיל מערכת
אמינה של תעודות זהות אלקטרוניות – ללא מאגר ביומטרי.

יש להדגיש כי הרקע לקיומה של תכנית מבחן ובחינת נחיצותו של מאגר היה הסכנה הטמונה
בקיומו של מאגר כאמור וביתר שאת המשמעות הבלתי הפיכה של דליפתו של מאגר כאמור
והפגיעה הבלתי הפיכה בחייו של מי שטביעות אצבעותיו דלפו ונמצאות בסכנת זיוף והפגיעה

).5(דו"ח מעקב, פרק בפרטיותו. 

:14לשם הסדר, נביא את תגובת הרשות הביומטרית לדו"ח המעקב, כלשונה

בהתאם זה,  ייחודי  לצורך  עצמאית שהוקמה  רשות  על-ידי  ומנוהל  הוקם  הביומטרי  המאגר 
לדרישות החוק. החוק מבוסס על עבודת מטה מקיפה של המל"ל, אשר קבעה באופן מפורש כי
תופעת גניבת הזהות וההתחזות הנה תופעה נרחבת ביותר, אשר גורמת נזקים כבדים למדינת

ישראל בהיבטים הכלכלי, החברתי והלאומי.

הוגש אשר  תקופתי  דו"ח  על  המבוססת  דעת  חוות  כתבה  הוועדה  של  המשפטית  היועצת 
. הדו"ח החצי-שנתי השלישי אשר יוגש בהתאם לחוק בעוד כשבוע, כולל הסברים2014באוגוסט 

בחינה כולל  הכפולות,  ההרכשות  תופעת  כולל  הנדרשים  הנושאים  לכל  ומפורטים  מקיפים 
מפורטת של כל החלופות, כולל הסבר לנושאי אבטחת מידע ועוד.

דו"ח הכולל לנכון לפרסם  הוועדה מצאה  בעינינו העובדה שהיועצת המשפטית של  תמוהה 
מסקנות, ולהפיצן, בלא לקבל את התייחסות הרשויות הפעילות במסגרת תקופת המבחן. חוות
הדעת כוללת אי-דיוקים רבים. בדיון הוועדה הבא יוצגו כאמור כל הנושאים הנדרשים בצורה

מפורטת וחברי הכנסת יקבלו את מלוא הנתונים והמענה לכלל השאלות והקושיות כנדרש.

התייחסות מפורטתהדו"ח התקופתי השלישי אשר פורסם בסוף פברואר לא כלל "בניגוד לתגובת הרשות, 
", ובנושאים מסוימים (כגון בדיקת החלופות) אף לא אתמלוא הנתונים", לא את "לנושאים הנדרשים

חלקם. מכיוון שהדיון בוטל וגם הדיון שנדחה בוטל, טרם ניתן מענה לכלל השאלות והקושיות כנדרש,
ובעיקר, לא ניתן מענה לשאלת נחיצותו של המאגר. גם הדו"ח המסכם מלא חורים ופערי מידע, כמוסבר

בהרחבה במסמך זה.

דו"חות הסיכום לתקופת המבחן2.4.5

) לחוק הביומטרי, על ראש הממשלה ושר הפנים להגיש דו"ח מסכם על ממצאי הבחינה של4(41לפי סעיף 
תקופת המבחן:

[שר הפנים]90 ידווחו ראש הממשלה והשר  לפני תום תקופת המבחן, לכל המאוחר,  ימים   
לוועדת השרים ליישומים ביומטריים, ולוועדה של הכנסת שבה יהיו חברים חברי ועדת הכנסת
ועדת הכנסת המשותפת, על ממצאי הבחינה כאמור ביומטריים וחברי  המשותפת ליישומים 

);1בפסקה (

לצורך דיווח ראש הממשלה, ובהתאם לצו המבחן, על הרשות הביומטרית ועל רשות האוכלוסין וההגירה
להגיש דיווח אודות תוצאות בחינת תקופת המבחן. הרשות הביומטרית הכינה דו"ח מסכם מטעמה ביום

. דו"ח הרשות24/03/201516. רשות האוכלוסין וההגירה הכינה דו"ח מסכם מטעמה ביום 23/03/201515

.16/02/2015 גלובסגור מגידו, "משבר הזהות של המאגר הביומטרי", 14

http://biodb.gov.il/publications/Pages/Periodic-report.aspxחלק מהדו"חות מופעים באתר הרשות הביומטרית:15
 מופיע באתר רשות האוכלוסין וההגירה:לאהדו"ח המסכם 16

http://piba.gov.il/Subject/BiometricPassports/Pages/SmartIDMoreInformation.aspx
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, וחלקם פורסם רק לאחר פנייה לוועדה17הביומטרית כולל נספחים שונים, חלקם פורסם באתר הרשות
המייעצת/מפקחת. חלק מהנספחים לא פורסם שכן נטען שרירותית שהם כוללים מידע מסווג.

לקראת סיום תקופת המבחן השנייה, הרשויות עדכנו את הדו"חות המסכמים. הרשות הביומטרית הכינה
ביום  מעודכן  מסכם  ביום10/12/2015דו"ח  מעודכן  מסכם  דו"ח  הכינה  וההגירה  האוכלוסין  רשות   .

.18/01/2016. הדו"חות פורסמו לציבור ביום 15/12/2015

רוב הדו"חות אינם מופיעים באתר האינטרנט של הרשות הביומטרית או באתר האינטרנט של רשות
.18האוכלוסין וההגירה. התנועה לזכויות דיגיטליות רכזה את הדו"חות באתרה

הממונה על היישומים הביומטריים2.4.6

הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה (להלן, "הממונה") אחראי ומפקח על התנהלות
(ב) לחוק הביומטרי. הממונה עומד בראש הוועדה המייעצת/מפקחת30הרשות הביומטרית מכוח סעיף 

ד לצו הניסוי. ביחידת הממונה הוכנה תכנית פיקוח מפורטת, הבוחנת את10לתקופת המבחן לפי סעיף 
הרשות הביומטרית בשלושה תחומים: הסדרים ושימושים ביומטריים; הקמת המאגר הביומטרי; סוגיות

של הגנת הפרטיות.

בהתאם לתכנית הפיקוח הופקו במהלך תקופת המבחן שני דו"חות ביניים ולקראת תום תקופות המבחן
הופקו שלושה דו"חות פיקוח מסכמים. דו"חות הפיקוח מתייחסים לשלושה היבטים עיקריים: היבט
פונקציונלי של היישומים הביומטריים; היבט אבטחת מידע; היבט הגנת הפרטיות וכבוד האדם. דו"ח

) לחוק כולל את המלצות הממונה והוועדה המייעצת/מפקחת בדבר הקמה, ביטול1(ב)(30מסכם לפי סעיף 
או הפעלה חלקית של המאגר הביומטרי.

, במרץ2015. דו"חות פיקוח מסכמים פורסמו ביולי 2015 ובינואר 2014דו"חות פיקוח פורסמו בפברואר 
ובאוקטובר 2016 , לקראת תום תקופות המבחן הראשונה, השנייה והשלישית בהתאמה. הדו"ח2016 

. 23/06/2015המסכם לתקופת המבחן פורסם ביום 

הוועדה המייעצת/מפקחת2.4.7

סעיף  לפי  המבחן  תקופת  התנהלות  על  המפקחת  המייעצת  "הוועדה10הוועדה  (להלן,  הניסוי  לצו  ד 
ביום המייעצת/ ביום 20/06/2013מפקחת") מונתה  הגישה  הוועדה  ע"י שר הפנים.  וביום29/01/2015   

 את סיכום דיוניה עד אותו מועד. מהסיכומים עולה כי הוועדה דנה במספר פערים מהותיים,28/05/2015
לדבריה, שהתגלו בהתנהלות הרשות הביומטרית במהלך תקופת המבחן.

הפער העיקרי והמהותי ביותר הוא שכל תקופת המבחן התנהלה מבלי שיש בידי הרשות הביומטרית
מערכת השוואה ביומטרית מקצועית. הרשות ביססה את הדו"חות התקופתיים ואת הדו"חות המסכמים
על מערכת השוואה זמנית, פרי פיתוח מקומי. הסוגיה משליכה באופן ישיר על תקפות ממצאי המבחן,

להלן. מפתיע, ומעט מאכזב למען האמת, כי במשך חמש שנים תמימות לא הצליחה9כמוסבר בפרק   
הרשות הביומטרית להקים ולהטמיע מערכת השוואה מקצועית, שהיא לב-לבו של המאגר הביומטרי.

תכניות כדלהלן: הצורך בהשלמת  נוספים,  פערים  דנה במספר  הוועדה  לעיל,  לבעיה המהותית  מעבר 
); סוגיות האבטחה של23, 9); ממצאי הביקורת של הממונה (דיון מס' 11, ו-10, 8, 7העבודה (דיונים מס' 

).18, 15); ממצאי הביקורת של מבקר המדינה (דיון מס' 10המאגר הביומטרי (דיון מס' 

. הוועדה סברה כי28/05/2015הוועדה המייעצת/מפקחת מסרה לשר הפנים דו"ח מסכם מטעמה ביום 
תופעת ההרכשה הכפולה צפויה לקרות בעתיד, וכי מאגר מידע ביומטרי הוא הפתרון העדיף לבעיה זאת.
בניגוד וזאת  פנים בלבד, ללא טביעות אצבע,  ביומטרי הכולל תמונות  הוועדה המליצה להקים מאגר 

 מובאים עיקרי הדו"ח והתייחסותנו למסקנותיו.4להמלצות הרשות הביומטרית. בפרק 

http://biodb.gov.il/Professional_Info/Pages/Research.aspxפרסומים נוספים:17

http://drm.org.il/?p=7  50ריכוז דו"חות תקופת הניסוי באתר התנועה לזכויות דיגיטליות:18
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הוועדה מציינת כי הרשות הביומטרית הורידה במכוון את הציון של חלופת תמונת הפנים, למרות שלפי
תוצאות הניסוי, החלופה עומדת בדרישות החוק. במילים פחות עדינות, הרשות הביומטרית עיוותה את

.4.5הציונים כדי שתתקבל התוצאה העדיפה עליה. על כך בפרק 

מבקר המדינה2.4.8

מבקר המדינה כתב דו"ח ביקורת מיוחד על הרשות הביומטרית ועל ניהול תקופת המבחן (להלן, "דו"ח
ביקורת מיוחד"). עוד טרם פרסום הדו"ח, התייחסה הרשות הביומטרית לפעולות הביקורת של המבקר:

מבקר המדינה מבקר את פעילות הרשות במסגרת תכנית העבודה השנתית של משרד מבקר
 קיים מבקר המדינה בדיקות במסגרת ביקורת שערך לפרויקט התעוד2014המדינה. במהלך שנת 

החכם והמאגר הביומטרי. בהתאם לטיוטת דו"ח הביקורת אשר הועברה לרשות הביומטרית,
כלל הנושאים העיקריים אשר נבדקו במסגרת הבדיקה וכלל הממצאים טופלו באופן מלא על ידי
הרשות. בפרט, בנושאים הרלוונטיים בהם ביקש המבקר שהממונה על היישומים הביומטריים
וכן הועדה המייעצת יגיעו בהם להחלטה, התקבלו ההחלטות והובהר על ידי הועדה המייעצת
כי נחה דעתם בנושאים העיקריים הרלוונטיים שהועלו והממונה על היישומים הביומטריים 

).6.1.8(דו"ח מסכם, פרק בדו"ח. מענה מפורט לדו"ח הועבר למבקר על ידי הרשות.

" של הגורמים המפקחים, אך לא כך הדבר. הגורמים המפקחיםנחה דעתםהרשות הביומטרית טוענת כי "
כי היא טיפלה גורמים אלו מחזיקים בדעה  כי  יודעו בדבר ממצאי המבקר, אך טענת הרשות  אמנם 
בהצלחה ובאופן מלא בכל ממצאי הביקורת, רחוקה מהמציאות. מבקר המדינה עצמו מחזיק בעמדה כי

ליקויים מהותיים בכל הנוגע לפעילות המאגר הביומטרי, ליקויים בעלי משמעותדו"ח הביקורת העלה "
. המבקר19", ובאופן חריג ביותר הוא טרח להבהיר את עמדתו בפומביציבורית מרחיקת לכת ורגישות רבה

" כי כל הליקויים תוקנו כנדרש, וכי אין לממצאיםנחה דעתולא היה מוציא הודעה כה חריגה לו אכן "
נגיעה לשאלת נחיצות המאגר.

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר
הפנים גלעד ארדן, לגבי דו"ח ביקורת בנושא "תיעוד לאומי ביומטרי – תקופת המבחן", שנשלח

אליהם טרם פרסומו.

הואיל ודו"ח הביקורת מעלה ליקויים מהותיים, ומכיוון שלדבריםבמכתבו מציין המבקר כי 
משמעות ציבורית מרחיקת לכת ורגישות רבה, הוא מבקש מהם להביא לידיעתו בהקדם

את הפעולות שנעשו לתיקון הליקויים שהועלו בדו"ח בטרם יתחיל הליך החקיקה בנושא.

לשם הסדר, נביא את תגובת הרשות הביומטרית כלשונה:

והדברים תוקנו,  הצביע  עליהם  שהליקויים  מהעובדה  מתעלם  המדינה  מבקר  של  מכתבו 
מפורטים בדו"ח המסכם שהוגש לכנסת. יתרה מזאת, על פי לשון החוק, הדו"ח המסכם הונח על
שולחן הכנסת אשר אמורה לדון בו בפרוצדורה קבועה ומוגדרת. הניסיון של המבקר לעצור את
התהליך אשר נקבע בחוק אינו ברור. יודגש, תקופת המבחן נקבעה בחוק על מנת לבחון את

המערכת ולתקן ליקויים ככל שיימצאו.

לאורך תקופת המבחן, נבדק פרויקט התיעוד הלאומי הביומטרי על ידי מבקר המדינה. העובדה
שהבדיקה בוצעה בזמן אמת אפשרה לרשות לתקן את הליקויים עליהם הצביע המבקר כבר
במהלך תקופת המבחן. הדו"ח המסכם אשר הוגש על ידי השר כולל התייחסויות מפורשות

לליקויים ומפרט את האופן בו תוקנו.

הליקויים שהמבקר התייחס אליהם, טופלו ותוקנו באופן מלא, עודכלהרשות הביומטרית טוענת כי   
במהלך תקופת המבחן. לאור פרסום דו"ח המבקר, נראה כי ההצהרה מוגזמת במקצת.

ביקשו גורמי ביטחון  ממצאי דו"ח הביקורת מאוד רלוונטיים לשאלת תקפות תקופת המבחן. אולם, 
ובכך להקשות על עריכת הדיון הנדרש. ביום  החליטה10/06/2015לחסות את דו"ח המבקר במלואו,   

.15/04/2015מבקר המדינה, הודעה לתקשורת מיום 19
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הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת לדחות את בקשת החיסיון שהוגשה, והתירה את פרסום הדו"ח
:20כמעט במלואו

ועדת המשנה לביטחון של הועדה לביקורת המדינה החליטה […] לצמצם באופן משמעותי את
בקשת החיסיון שהוגשה על ידי גורמי הביטחון לעניין דו"ח מבקר המדינה על המאגר הביומטרי,

ולהתיר לפרסם את הדו"ח כמעט במלואו.

יו"ר הועדה, ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) אמרה כי "ראוי שהציבור ומקבלי ההחלטות, יכירו את
כל העובדות הכרוכות במאגר ביומטרי, כדי שתתקבל ההחלטה הנכונה והטובה ביותר".

הדו"ח יתפרסם ע"י מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, בקרוב.

ביום  פורסם  הרשות23/06/2015הדו"ח  בהתנהלות  ביותר  קשות  בעיות  של  ארוכה  שורה  והעלה   ,
.3הביומטרית. ממצאי הביקורת מחזקים את ממצאי דו"ח המומחים, כמפורט להלן בפרק 

החטיבה לסיכול איומי סייבר / הרשות הממלכתית לאבטחת מידע (רא"ם)2.4.9

החטיבה לסיכול איומי סייבר, לשעבר הרשות הממלכתית לאבטחת מידע (רא"ם), מבקרת את הרשות
הביומטרית בענייני אבטחת מידע.

במהלך תקופת המבחן התגלו מספר פערי אבטחה משמעותיים. התברר כי הרשות הביומטרית קיבלה
); התברר כי הרשות הביומטרית כשלה8.1היתר להתחיל בהנפקה לפני שקיבלה הסמכה כנדרש (פרק 

), ולא ברור מתי תוקנו הליקויים, והאם כולם טופלו8.1.2בחלק מסקרי הסיכונים ומבדקי החדירות (פרק 
בהצלחה; ממונה אבטחת המידע של הרשות התפטר בנסיבות לא ברורות, והרשות פעלה במשך כחצי שנה

).8.3ללא ממונה אבטחת מידע, בניגוד גמור לחוק (פרק 

הרשות של  תת-ההסמכה  סוגיות  לעניין  דיגיטליות  לזכויות  התנועה  לפניות  להתייחס  סירבה  רא"ם 
פערי האבטחה שהתגלו ולעניין  ציבוריים,  בגופים  לעניין הפרת החוק להסדרת הביטחון  הביומטרית, 

בסקרי הסיכונים ובמבדקי החדירות השונים.

פרסמה הביומטרית  הרשות  מסוימים.  אבטחה  פערי  של  לקיומם  ראיות  נחשפו  הקודמים  בדו"חות 
 בדו"ח זה עודכנו בהתאם להבהרותיה.8.6 ו-8.5הבהרות שונות בדבר ראיות אלו, ופרקים 

ויבקש את התייחסות רא"ם21מבקר המדינה ממליץ, מבלי לפרט בדו"ח הפומבי , כי שר הפנים יחזור 
לשאלת היבטי אבטחת המידע של הרשות הביומטרית:

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח ההשלכות העלולות להיות לדליפת מידע בעת הנפקת תעודות
חכמות ושמירת המידע במאגר, בטרם תתקבל החלטה בסיום תקופת המבחן, על שתי הרשויות
עומדים החוק  ליישום  הביומטרי  והמערך  התפעול  מערכי הטכנולוגיה,  כל  כי  ולוודא  לשוב 
בתקנים וברמת האבטחה של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה ושל

מבקר המדינהנוהלי רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי. זאת ועוד,  משרד 
סבור כי טרם קבלת החלטה באשר לעתידו של המאגר הביומטרי בסיום תקופת המבחן,
ראוי ששר הפנים ישוב ויפנה לרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה על

. מנת לקבל את עמדתה בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו
).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

ננקטו כל האמצעיםיצוין כי אחד התנאים להפיכת המאגר הביומטרי לחובה לכלל האזרחים, הוא כי "
" (סעיףהדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר הביומטרי ומניעת ניצולו לרעה

 מהליקויים באופן מלא, לא ניתן להפוך את המאגר לחובה. לעניין100%) לחוק). כל עוד לא תוקנו 4(ב)(40
.8.2זה, ר' פרק 

.10/06/2015הודעת דובר הכנסת מיום 20

על ממצאי פרק "היבטי אבטחת מידע" הוטל חיסיון.21
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הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט)2.4.10

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) שבמשרד המשפטים, אחראית לפיקוח על הרשות הביומטרית
.1981מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-

במהלך תקופת המבחן התגלו מספר הפרות של חוק הגנת הפרטיות: הרשות פעלה במשך כחצי שנה ללא
). הרשות הביומטרית לא רשמה8.3ב לחוק הגנת הפרטיות (פרק 17ממונה אבטחת מידע, תוך הפרת סעיף 

).8.4 לחוק הגנת הפרטיות (פרק 8את המאגר כנדרש, תוך הפרת הוראות סעיף 

עמדת הגורמים השונים בשאלת המאגר ביומטרי2.5

כי  טוענת  נחיצות המאגר הביומטרי,כלהרשות הביומטרית  בדבר  לעמדתה  גורמי הביטחון שותפים   
 – מסמכים שלא הוצגו לציבור.2014 ומשנת 2008בהתבסס על עבודת מטה של הלוט"ר משנת 

עמדת המשרד לענייני מודיעין2.5.1

בדיון שנערך בוועדה לביקורת המדינה הבהיר נציג המשרד לענייני מודיעין כי לא קיימת המלצה בדבר
נחיצות המאגר הביומטרי.  לדבריו, עמדת המשרד "טרם גובשה", כיוון שטרם נאספו הנתונים הדרושים

לגיבושה:

יש פה נציג ממשרד המודיעין? אדוני, מה עמדתכם בנושא הזה?קארין אלהרר:

לאארי שועלי: מודיעין]  [לענייני  המשרד  עמדת  המודיעין.  אגף  ראש  שועלי,  ארי  אני 
גובשה. השר לומד את זה, והוא עדיין לא גיבש לעצמו את התמונה המלאה

האם המאגר נחוץ או לא נחוץ על סמך הנתונים שקיימים.

אתה אומר שלא גובשה. […] מה עמדת אגף המודיעין? […]יעל גרמן:

העמדה טרם גובשה.ארי שועלי:

מה זה "לא גובש"? אין לכם המלצה?יעל גרמן:

עדיין לא.ארי שועלי:

אין לכם נתונים?יעל גרמן:

[מהנהן].ארי שועלי:

).24/06/2015(דיון הוועדה לביקורת המדינה מיום 

עמדת הוועדה המייעצת/מפקחת והממונה על היישומים הביומטריים2.5.2

, הוועדה המייעצת/מפקחת והממונה על היישומים הביומטריים מחזיקים בעמדה לפיה4כמוסבר בפרק 
לצורך מניעת הרכשות כפולות, די במאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים, ואין צורך במאגר הכולל טביעות
אצבע. לעמדת הוועדה שותף ראש מטה הלוט"ר, החבר בה. הממונה על היישומים הביומטריים ציין

שהמלצות הוועדה המייעצת/מפקחת מקובלות עליו במלואן.
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דו"ח מבקר המדינה.3

, לאחר שבקשת גורמי ביטחון להטיל חיסיון על ממצאיו23/06/2015דו"ח מבקר המדינה פורסם ביום 
נדחתה ברובה. הדו"ח מעלה שורה ארוכה של פערים וכשלים, להם השלכות קשות על תקופת המבחן ועל
המסקנות שניתן להסיק מתוצאות הניסוי הביומטרי. דו"ח הביקורת המיוחד מחזק את ממצאי דו"ח

), ומוסיף מידע בדבר פערים וכשלים נוספים, שלא היו15/06/2015המומחים (כפי שפורסם לראשונה ביום 
ידועים קודם לכן. בפרק זה יוצגו עיקר הממצאים, ויוסבר כיצד ממצאי המבקר וממצאי דו"ח המומחים

משתלבים יחדיו.

מהימנות תקופת המבחן3.1

דו"ח המומחים מתייחס למהימנות הבדיקות שנערכו במהלך תקופת המבחן, ומציג כשלים המצביעים על
פערי מידע ממשיים, שלא מאפשרים לקבל החלטה מושכלת בדבר עתיד המאגר הביומטרי.

בדומה, מבקר המדינה מדגיש את חשיבות עריכת תקופת המבחן באופן שיבטיח את מהימנותה, כך שניתן
יהיה לבסס עליה מסקנות מבוססות בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי.

הפרויקט הלאומי למעבר לתעודות חכמות הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה: מטרתו למנוע
בעיות שמקורן בזיוף תעודות ובהנפקת תעודות כפולות לאותו אדם לצורך "גנבת זהות". אין
עוררין על הצורך במעבר לתעודות חכמות. אשר לנחיצות קיומו של מאגר ביומטרי, התעוררה
מחלוקת ציבורית שנבעה מטענות בדבר פגיעה בפרטיות והחשש מפני דליפת המידע שבמאגר.
מטעם זה נקבעה בחוק תקופת מבחן, שתכליתה העיקרית לבחון אם המאגר נחוץ וכן לבחון

לקיומו.  אתחלופות  שיבטיח  באופן  לקיימה  יש  המבחן,  תקופת  של  מטרותיה  לנוכח 
מהימנותה, כך שניתן יהיה לבסס עליה מסקנות בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי במדינת

ישראל.

[…]

פערים2014בספטמבר  על  הפיקוח  וגורמי  הרשויות  בפני  המדינה  מבקר  משרד  הצביע   
מספק מענה  להיעדר  כי  ציין  המדינה  מבקר  משרד  המבחן.  תקופת  בהתנהלות  שונים 
לממצאים האמורים בפרק הזמן שנותר עד לתום תקופת המבחן, עלולות להיות השלכות

יהיה להסיק בסיומה. עוד ציין משרד מבקר המדינה כי נוכח העובדהעל המסקנות שניתן   
שמדובר בתקופת מבחן ייחודית בנושא בעל משמעות ציבורית, אשר החוק קבע לוחות זמנים
רשות ידי  על  הן  האמורים,  לממצאים  מיידי  מענה  במתן  חשיבות  יש  ליישומה,  קשיחים 
האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי, והן על ידי גורמי הפיקוח – הממונה על היישומים

2015 – ינואר 2014הביומטריים והוועדה המייעצת. כמפורט בדוח, במהלך החודשים ספטמבר 
דיווחו הגורמים המעורבים בתקופת המבחן אודות פעולות שעשו או שבכוונתם לקיים לצמצום

חלק מפערים אלו.

והוועדה המייעצת משרד מבקר המדינה סבור כי ראוי שהממונה על היישומים הביומטריים 
פערים בנוגע לבחינת החלופות למאגר והמידעיעקבו אחר השלמת פערים אלו, ובראשם – 

שיש לשמור בו, תוך עמידה על מכלול המשמעויות הנובעות מהם, לרבות בנוגע ללוחות
ליישום תקופת המבחן. ככל שייווכחו שקיים קושי בהשלמת פערים אלו,הזמנים שנקבעו   

עליהם ליידע בכך את שר הפנים ואת הגורמים אשר רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר
הביומטרי מגישות להם את דיווחיהן החצי-שנתיים. זאת, על מנת שתעמוד בפני גורמים אלה

תמונה מלאה בנוגע להתנהלות תקופת המבחן ולעמידתה בדרישות שנקבעו בדין.
).55-56(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

בדיקת הנחיצות של המאגר הביומטרי3.2

נחיצותו של המאגר ובוודאי לא הוכיחה, את  דו"ח המומחים קבע כי הרשות הביומטרית לא בדקה, 
הביומטרי וכי הרשויות לא הביאו נתונים עובדתיים ברורים בדבר היקף הבעיה שהמאגר מכוון, לכאורה,

).5לפתור (פרק 
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מבקר המדינה קובע כי משרד הפנים והרשות הביומטרית נדרשו להציג נתוני אמת בדבר הצורך בקיומו
של המאגר. הוא מדגיש כי לא די בהצגה של קלות הזיוף של התעודה, אלא האם תעודה טובה יותר תמנע

את הזיופים ושאר נתונים הקשורים לנושא:

הצורך המרכזי שלשמו הוקם המאגר הוא מניעת הרכשות כפולות. על כן, ראוי שההחלטה בדבר
קיומו של המאגר תהא מושתתת בין היתר על מידע ונתונים אודות תופעת ההרכשות הכפולות
והנזק הנגרם בגינן. אף שהרשות לניהול המאגר הביומטרי נוקטת צעדים לאיסוף מידע ונתונים
אודות תופעות אלו, ומסמכים בעניין זה הוכנו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים, נכון לינואר

 טרם גובשה תשתית זו באופן שיאפשר למקבלי ההחלטות לקבל החלטה בהתבסס עליה2015
).7(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' בסוף תקופת המבחן.

בפנילא הוצגובדו"ח המומחים מוצגים נתוני האמת, כפי שפורסמו בדו"חות התקופתיים. נתונים אלו   
בפרקים  כמוסבר  הביקורת.  למועד  נכון  לרשויות  ידועים  למרות שהיו  המדינה,  ו-5.1.4מבקר   5.1.5,

רשות של  המסכם  מהדו"ח  והוסרו  הביומטרית,  הרשות  של  המסכם  בדו"ח  מופיעים  לא  הנתונים 
התגלו 2014הנתונים מראים כי בשנת האוכלוסין וההגירה.  זיוף והתחזות, מתוכם 71  מקרי  היו70   

נמנעים ע"י תעודות חכמות או ביומטריות, אחד באמצעות תשאול מוגבר, ואפס באמצעות מאגר ביומטרי.

רשות האוכלוסין וההגירה טענה, בתגובה למבקר, שלא מוטלת עליה חובה חוקית לאסוף את הנתונים:

רשות האוכלוסין כתבה […] כי לא הוטלה על משרד הפנים החובה בחוק, בתקנות או בצו
להביא בפני מקבלי החלטות נתונים אודות היקף תופעת גנבת הזהות וההתחזות.

פרוטוקול המבחן יפרט את האמור בצו זה, ולפי הצוג לצו המבחן קובע כי "10בניגוד לדבריה, סעיף 
 לפרוטוקול המבחן מצווה על רשות האוכלוסין וההגירה14.7". פרק והפרוטוקול תתנהל תקופת המבחן

.5.1.3לאסוף נתונים אלו. ר' פרק 

שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית בתקופת המבחן3.3

מבקר המדינה מחזק את ממצאי דו"ח המומחים, לפיהם הרשות הביומטרית הייתה צריכה לבסס את
ולא על מערכת זמנית פרי פיתוח תקופת המבחן על מערכת מקצועית, שאין כל ספק בדבר ביצועיה, 

מקומי:

בחוק נקבע שאחת מהמטרות המרכזיות של תקופת המבחן היא לבחון את נחיצות המאגר
הביומטרי. בכלל זה, יש לוודא שהמאגר עונה לצורך שלשמו הוקם – איתור הרכשות כפולות.
בפרוטוקול צוין כי החלטה זו תתבסס בין היתר על ביצועי המאגר ועל יעילותו התפעולית. […]
ביצועי המאגר מתבססים על ביצועי מערכת השוואה ביומטרית, שהיא מערכת הליבה לניהול
ומאיכות בין היתר מאיכות הנתונים הביומטריים שבמאגר  המאגר. ביצועים אלה מושפעים 

הנתונים המוזנים אליה לצורך השוואתם לנתונים שכבר נכללים במאגר.

מאחר שכאמור, ביצועי המאגר עתידים להשפיע על ההחלטות שיתקבלו בסיום תקופת המבחן
בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור בו, יש להבטיח שייעשה שימוש
במערכות שאין ספק בנוגע לביצועיהן, כך שניתן יהיה לבסס עליהם את מסקנות תקופת המבחן.

).18-19(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

דו"ח הביקורת מוסיף פרטים חדשים על הספקות שהתעוררו אצל הוועדה המייעצת/מפקחת בדבר תקפות
.9.5תוצאות המבחן תוך שימוש במערכת הזמנית. ר' פרק 

החלפת סורקי טביעות האצבע והשפעתם על נתוני הדיוק3.4

אי-דיווח לרשויות3.4.1

, את הגורמים הממונים לגבי אמינות הסורקיםהטעומבקר המדינה קובע, במלים מפורשות, כי הרשויות 
ולא דיווחו כנדרש על הבעיה לשר הפנים:

ואילך עלה כי ישנן בעיות בחלק מטביעות האצבע2012[…] מניסויים שנערכו מאמצע שנת   
שהורכשו לצורך ביצוע השוואות במאגר, וכי יש להחליף בדחיפות את הסורק שנפרס בלשכות.

כפי שיפורט להלן, אף על פי כן, תקופת המבחן החלה תוך שימוש בסורק זה. 
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כי לא נמצא שדווח לשר הפנים דאז אודות2014משרד מבקר המדינה העיר בספטמבר   
 הבעיה שנתגלתה באיכות טביעות האצבע בטרם החלה תקופת המבחן.

הצורך מתחדד  והשלכותיה,  המבחן  תקופת  משמעות  נוכח  כי  הוסיף  המדינה  מבקר  משרד 
היה עלבהתנהלות בשקיפות מלאה למול מקבלי ההחלטות, וכי לדעת משרד מבקר המדינה, 

לדווח, האחראית על מערך ההרכשה, ובכלל זה על סורק טביעות האצבע, רשות האוכלוסין
 ועל כך שנערכים ניסויים שמטרתם לבחון את השימושלשר הפנים דאז על הבעיה האמורה

בסורק שנפרס בלשכות למול סורקים חלופיים.

כי 2015משרד מבקר המדינה העיר לרשות האוכלוסין בינואר  לא נמצא תיעוד לכך שרשות 
האוכלוסין דיווחה לשר הפנים דאז אודות הבעיה שנתגלתה באיכות טביעות האצבע טרם

, ועל הנחיות שניתנו לרשות בעקבות דיווח זה. יצוין כי משרד מבקרהחלה תקופת המבחן
 מסר2014המדינה פנה בנושא זה גם לשר הפנים שכיהן בעת תחילת תקופת המבחן. בדצמבר 

).26-27(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' שר הפנים דאז, כי לא זכור לו שנמסר לו דיווח בנושא. 

השפעה על דיוק המערכת ועל תוצאות המבחן3.4.2

דו"ח הביקורת מציין כי להחלפת סורקי טביעות האצבע השפעה משמעותית על דיוק המערכת:

הרשות [לניהול המאגר הביומטרי] ציינה כי אכן ניכרה השפעת הסורקים הישנים על בחינת
החלפת השפעת  של  יסודית  בחינה  עורכת  היא  כי  הוסיפה  הרשות  הביומטריות.  החלופות 

דיווחה הרשות לניהול2015הסורקים מתחילת מועד פריסתם של הסורקים החדשים. בינואר   
בקשות50,000המאגר הביומטרי כי ממועד השלמת פריסת הסורק החדש התקבלו למעלה מ-  

מ- למעלה  מתוכן  חכמות,  מספיקה3,000לתעודות  זו  כמות  הרשות,  לדברי  חידוש.  בקשות   
לעריכת בדיקות מלאות, לרבות בנוגע לחלופות הביומטריות. עוד היא מסרה כי בדוח החצי

, תוצג בדיקת החלופות המבוססת2015שנתי השלישי של הרשויות, שעתיד להתפרסם בפברואר 
).30(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' על הסורק החדש.

איש, מתוכם 550,000, המאגר הביומטרי כלל נתונים של כ-2014נכון לסוף שנת  נדגמו בעזרת50,000   
 מהרשומות הביומטריות שנאספו לאורך תקופת המבחן לא מתאימות90%כלומר, הסורקים החדשים. 

הדיוק. מבדקי  עריכת  אינםלצורך  הראשונים  התקופתיים  הדו"חות  בשני  שהוצגו  הנתונים  כך,  אם   
ROC בדבר היעדר נתוני דיוק (עקומות 10מבוססים על נתונים אמינים. ממצא זה מחזק את ממצאי פרק 

) של המערכת הזמנית, ונותן הסבר חלקי מדוע המערכת הזמנית נבדקה על מאגר זעיר ולאDETוגרפי 
 רשומות בלבד.16,200משמעותי של 

כל עוד לא יוסר החיסיון מעל נתוני הדיוק, לא יהיה ניתן לבחון את טענות הרשות הביומטרית בדבר
תקפות נתוני הדיוק של המערכת הזמנית.

פערים בבחינת החלופות למאגר והיקף המידע שיש לשמור בו3.5

ממצאי דו"ח הביקורת המיוחד מדגישים את חוסר הנכונות של הרשות הביומטרית לבחון את החלופות
למאגר הביומטרי. דו"ח המומחים התייחס גם הוא לחוסר הנכונות של הרשות הביומטרית לבחון חלופות

).11מקובלות בעולם (פרק 

אחת הפעולות העיקריות האמורות להתבצע בתקופת המבחן היא בחינה של נחיצות המאגר.
לשם כך נקבע, בין היתר, כי ייבחנו כמה חלופות למאגר הביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור

בו:

חלופת התשאול:.1

מטרת התשאול לאמת את זהות מבקשי התעודות החכמות על מנת למנוע הנפקת תעודהא.
,2014חכמה למתחזים. נמצא כי למעלה משנה לאחר שהחלה תקופת המבחן, בספטמבר 

שאלות רשימת  על  התבסס  התשאול   – מספקת  בצורה  זאת  הבטיח  לא  התשאול 
, מי שלא צלח את התשאול הראשון והשני2014מצומצמת. נוסף על כך, נמצא שעד יוני 

נשאל סדרות שאלות נוספות עד להצלחתו.
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בספטמבר ב. כחלופה למאגר.  בחינתו  נוספת בתקופת המבחן –  תכלית  ,2014לתשאול 
גיבשה למעלה משנה לאחר שהחלה תקופת המבחן, נמצא כי רשות האוכלוסין טרם 
סופית את אופן בחינת חלופת התשאול, בשל קשיים משפטיים וטכנולוגיים. רק כחצי

, טרם2015שנה לפני תום תקופת המבחן הוחלט על שיטה לבדיקת החלופה. נכון לינואר 
נוכח הממצאים ועוד,  זאת  ונותרו פעולות שיש לנקוט טרם מימושה.  יושמה השיטה 
אודות תהליך התשאול במתכונתו הנוכחית, מתעורר ספק אם ניתן להסתמך עליו לצורך

בחינתו כחלופה ממשית למאגר.

חלופות ביומטריות: נמצא כאמור כי היות שישנו שיפור ניכר בביצועי הסורק החדש אל מול.2
הסורק שהוחלט להחליפו, ספק אם ניתן לעשות שימוש בבחינת החלופות הביומטריות כפי
שבוצעה עד להחלפת הסורק על מנת לקבל החלטה בדבר היקף המידע שיש לשמור במאגר.
על כן, הרשות לניהול המאגר הביומטרי דיווחה כי היא נערכת לביצוע בחינה מחודשת של

החלופות הביומטריות על בסיס טביעות אצבע שהורכשו בסורק החדש.

, יותר משנה לאחר שהחליט הממונה על2014חלופת שיטת ההקבצים: נמצא כי בספטמבר .3
היישומים הביומטריים כי שיטת ההקבצים תיבחן במהלך תקופת המבחן, לא נעשתה בחינה
כזאת. נוכח ההסתייגויות שהעלתה הרשות לניהול המאגר הביומטרי בנוגע לאפשרות לבחון
את שיטת ההקבצים על גבי המערכת הזמנית, ובהתחשב בכך שהטמעת המערכת הקבועה

2014, העלה בספטמבר 2015מתוכננת להתחיל רק בסמוך לסיום תקופת המבחן – מרץ 
זו תתאפשר לפני תום תקופת המבחן. רק משרד מבקר המדינה ספק אם בחינת חלופה 

הציגה הרשות לניהול המאגר הביומטרי לממונה על היישומים הביומטריים2014בדצמבר   
גבי המערכת הזמנית במהלך על  את שיטת ההקבצים  בכוונתה לבדוק  ולפיו  זמנים  לוח 

החודשים הספורים שנותרו עד תום תקופת המבחן.
).9(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

אופן מתן ציונים לחלופות השונות3.6

) נעשה12מבקר המדינה מחזק את טענות דו"ח המומחים כי אופן מתן הציונים לחלופות השונות (פרק 
באופן כללי ולא ברור:

 העיר משרד מבקר המדינה כי חלק מהנושאים שעל בסיסם יוערכו החלופות הם2014בספטמבר 
כלליים, ויש לצקת לתוכם פרמטרים מדידים, וכי לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי היה
לעשות זאת בסמוך לקביעת המשקל של הנושאים הנבדקים על ידי הוועדה המייעצת. משרד
מבקר המדינה הוסיף וציין כי על רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי להשלים
ללא דיחוי את גיבוש הפרמטרים שעל בסיסם יינתנו הציונים עם תום תקופת המבחן, על מנת
כי נוכח מרכזיות בחינת זה. עוד העיר משרד מבקר המדינה  להסיר את אי-הוודאות בנושא 
החלופות בתקופת המבחן וחשיבות השקיפות למול הוועדה המייעצת, בהיותה גורם המפקח על
תקופת המבחן, ראוי כי שתי הרשויות יציגו בפני הוועדה המייעצת את אופן חישוב הציונים עם

).48(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' גיבושו.

מבקר המדינה ציין כי הועדה המייעצת/מפקחת עמדה על הצורך לקבוע את אופן מתן הציונים מראש, כדי
למנוע חשש מביצוע מניפולציות על התוצאות:

נדון בדיון שקיימה באוקטובר2014בתשובתה מנובמבר  כי הנושא  מסרה הוועדה המייעצת   
בגיבוש אופן2014 . במהלך הדיון, עמד הממונה על היישומים הביומטריים על כך שהמטרה 

הייתה למנוע חשש או טענה להתאמתחישוב הציונים עוד בטרם תסתיים תקופת המבחן "
הפרמטרים לקביעת הציונים לפי ממצאי הניסויים שיבוצעו לבחינת החלופות, כדי לכוון

).48(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' ". לתוצאה מסוימת

 הוועדההחשש שהרשות הביומטרית תתאים את הציונים לחלופה העדיפה עליה, לא היה חשש שווא.
המייעצת/מפקחת הסבירה שהרשות הביומטרית אכן עיוותה את הציונים כדי לכוון לפסול את החלופה

של מאגר ביומטרי של תמונות פנים בלבד:

היו מצוינות: במהלך תקופת המבחן,  הפנים  זיהוי  חלופת  בבדיקת  תוצאות האמת שהושגו 
הצלחה במניעת הרכשות כפולות לעומת מדד ההצלחה שהוגדר בצו של 99%כ- . ואולם,95% 

זו אינה משקפת את רמת הדיוק שתהיה הרשות לניהול המאגר סברה שתוצאה מצוינת 
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החליטה הרשות לניהול המאגר שלא להסתמך […] לפיכך בפועל בטווח של שנים קדימה.
, אלא על הנתון "הצהרת היצרן", לצורך שקילת החלופה של זיהוי פנים ומתןעל בדיקותיה היא

על  זה כעומד  נתון  על  דיווחה  מנוע ההשוואה90%הציונים בהתאם. הרשות  ליצרן  ביחס   ,
).77, עמ' 4.4.3.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק הנוכחי שבו נעשה שימוש כיום.

 בדו"ח המסכם של הרשות הביומטרית אין גילוי נאות בדבר "תיקון" הציון עבור חלופת הפנים.

. 4.5לעניין זה, ר' פרק 

היבטי אבטחת מידע3.7

ובדיקות החדירות התגלו פערים שונים במערכות הרשות8בפרק  כי במהלך סקרי הסיכונים  מוסבר   
ומבדקי הסיכונים  סקרי  בכל  מלאה  בהצלחה  עמדה  היא  כי  טענה  הביומטרית  הרשות  הביומטרית. 

החדירות, וכי אין בטענות דו"ח המומחים דבר.

דו"ח הביקורת המיוחד כולל פרק קצר בשם "היבטי אבטחת מידע". הפרק לא כולל את ממצאי הביקורת,
שכן על הממצאים הוטל חיסיון. פירוט הממצאים אינו רלוונטי לעניינו. העובדה כי עלו ממצאים הקשורים
להיבטים של אבטחת מידע. כלומר, הרשות הביומטרית לא דייקה בטענה כי לא התגלו שום פערי אבטחה.

":אין כל התייחסות לסוגיות אבטחת מידעראש הרשות הביומטרית טען בתחילה כי בדו"ח המבקר "

מבקר המדינה לא נדרש לסוגיית אבטחת המידע במאגר ולא נגע בה, וגם לא נגעגון קמני:
).24/06/2015(פרוטוקול הוועדה המשותפת מיום בסוגיית נחיצות המאגר. 

בהמשך הודתה הרשות הביומטרית כי הטענה אינה מדויקת:

נושא אבטחת המידע אכן מופיע בדו"ח המבקר, אולם לא כליקוי הדורש תיקון אלא כהמלצה,
הנובעת מכך שהמבקר רואה במידע ביומטרי מידע רגיש ופרטי, אליו יש להתייחס בהתאם. 

).2.2.6(מסמך התייחסות, פרק 

דו"ח מבקר המדינה לא מפרט את הכשלים, אך נרמז באופן ברור כי לא כל מערכי הטכנולוגיה, התפעול
והמערך הביומטרי עומדים בתקנים וברמת האבטחה של רא"ם. משרד מבקר המדינה ממליץ לשר הפנים

לפנות לרא"ם על-מנת לקבל את עמדתה בנושא אבטחת המידע ברשות הביומטרית:

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח ההשלכות העלולות להיות לדליפת מידע בעת הנפקת תעודות
חכמות ושמירת המידע במאגר, בטרם תתקבל החלטה בסיום תקופת המבחן, על שתי הרשויות
עומדים החוק  ליישום  הביומטרי  והמערך  התפעול  מערכי הטכנולוגיה,  כל  כי  ולוודא  לשוב 
בתקנים וברמת האבטחה של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה ושל

מבקר המדינהנוהלי רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי. זאת ועוד,  משרד 
סבור כי טרם קבלת החלטה באשר לעתידו של המאגר הביומטרי בסיום תקופת המבחן,
ראוי ששר הפנים ישוב ויפנה לרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה על

 מנת לקבל את עמדתה בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו.
).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

אם לא היו בעיות בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו, מבקר המדינה לא היה נדרש להכליל
המלצה זאת. תשובת הרשות הביומטרית למבקר מלמדת כי דו"ח הביקורת העלה פערים הדורשים טיפול:

מסרה הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי היא משקיעה מאמצים2014בתשובתה מנובמבר   
לוודא מנת  על  ולאחריה  המבחן  תקופת  אורך  לכל  אלו  מאמצים  להשקיע  ותמשיך  רבים 
שהמערכות עומדות בתקני אבטחת המידע. לצורך כך, ייבחנו וישולבו טכנולוגיות מתאימות,
ונוהלי עבודה ויעודכנו תהליכים  ויתוקפו  ומבדקי חדירות תקופתיים,  סיכונים  יבוצעו סקרי 
בהיבטי אבטחת מידע. לאור חשיבות הנושא, האבטחה הפיזית ואבטחת המידע מקבלות ויקבלו

).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' תשומת לב ומשאבים מלאים כנדרש.
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דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת לתקופת המבחן.4

ביום  הגישה  תום28/05/2015הוועדה המייעצת/מפקחת  והמלצות לקראת  "דו"ח מסכם  לשר הפנים   
תקופת המבחן". הוועדה הציגה סיכום מסודר של עבודתה במהלך תקופת המבחן, וכן את פעולות הפיקוח
והביקורת שערכה. הדו"ח מציג ניתוח הן של היתרונות והן של החסרונות של מאגר ביומטרי. מבחינה
זאת, הדו"ח מציג תמונה הרבה יותר מאוזנת ורחבה בהשוואה לדו"חות המגמתיים והחלקיים של הרשות

הביומטרית.

, ומאגרבעיה הדורשת מענהבפרק זה נתייחס אל מסקנות הוועדה, לפיהן, בעיית ההרכשות הכפולות היא 
עבודה עשתה  בלבנו שהוועדה  אין ספק  זאת.  לבעיה  פתרון  נותן  בלבד  פנים  ביומטרי הכולל תמונות 
מקצועית, אך עם זאת אנו סבורים כי לנוכח ההיקף החזוי של הבעיה, מאגר ביומטרי, אף כזה של תמונות

 לבעיה.לא מידתיפנים באיכות גבוהה בלבד, הוא פתרון 

צו המבחן ביקש להפריד בין הגוף הביצועי והגוף המקצועי. הגוף הביצועי עורך את הבדיקה לפי הנחיות
ולנתח את הגוף המקצועי. תפקיד הגוף המקצועי להנחות את הגוף הביצועי כיצד לערוך את הניסוי, 

הרשות הביומטרית מסרבת לקבל את מסקנות הוועדה, 4.4הנתונים שהגוף הביצועי מפיק. כמוסבר בפרק 
את, למעשה, לפסול המייעצת/מפקחת ואת דעתו של הממונה על היישומים הביומטריים. היא מבקשת

שיקול הדעת של הגוף המקצועי.

מפקחת מראהכאמור, הרשות הביומטרית ממליצה להקים מאגר ביומטרי מלא. דו"ח הוועדה המייעצת/
כי הרשות הביומטרית 'תיקנה' את הציון של חלופת הפנים, ובכך עיוותה את תוצאות המבחן. הרשות לא

.4.5סיפקה הסבר בדבר התיקון והשפעתו על ציוני חלופת הפנים. על כך, בפרק 

מסקנות הוועדה בדבר נחיצות המאגר הביומטרי4.1

הוועדה מציינת שלוש מסקנות עיקריות, עליהן נרחיב להלן:

הרשויות הציגו ראיות מספקות כדי לקבוע כי, לטעמה, כיום לא קיימת בעיית ההרכשות הכפולות, אךא.
צפויה להתקיים בעתיד.הבעיה 

בעיית ההרכשות הכפולות.לתת מענה למאגר ביומטרי הוא כלי טכנולוגי המסוגל ב.

די במאגר ביומטרי של תמונות פנים (ללא טביעות אצבע) כדי למלא אחר דרישות החוק.ג.

לפיכך, המליצה הוועדה לשר הפנים לבחור בחלופה של מאגר ביומטרי של תמונות פנים בלבד, המאזן
לדעתה את יתרונות המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות אל מול הפגיעה הנגזרת ממאגר מידע ביומטרי

מרכזי:

 הוועדה המייעצת ממליצה כי המידע שיישמר
במאגר הביומטרי יהיה תמונות פנים בלבד

מסמכי הזיהוי ימשיכו לכלול תמונת פנים ושתי טביעות אצבע מורות לכל תושב/ת;

נותן מענהפתרון מספקמאגר המידע הביומטרי הכולל תמונות פנים בלבד הוא  אשר מחד   
 ממשיים ממדינת ישראלמפחית סיכוניםאיכותי למניעת תרחיש ה"הרכשות הכפולות", ומאידך 

ותושביה;

פתרון זה הוא ישים וממומש היום על ידי מספר מדינות לצ[ו]רך ניהול מאגרים בקנה מידה
לאומי, והוא מתאים לגודל האוכלוסייה בישראל.

לחסרונות הקיימים לחלופה זו קיימים פתרונות בהישג יד;

זהו פתרון מאוזן, סביר ומידתי, המשרת את המטרה הראשונה והעיקרית של החוק – הנפקת
תיעוד חכם ואמין עבור תושבי ישראל;

).88, סיכום, עמ' 4.4(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק 

, והיא מייצגת את עמדת כל חברי הוועדה, כולל ראש הלוט"ר. המלצותפה אחדהמלצת הוועדה ניתנה 
הוועדה התקבלו בניגוד לעמדת הרשות הביומטרית, לאחר שחבריה דנו ושקלו בכובד ראש את עמדתה.
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תופעת ההרכשות הכפולות כבעיה המצריכה מענה4.2

". את מסקנתה היא מבססתהוכחה נחיצותו של המאגר הביומטריהוועדה המייעצת/מפקחת סוברת כי "
הוא הכלי העדיף ביומטרי  וכי מאגר  פוטנציאלית,  היא בעיה  כפולות  בעיית הרכשות  כי  על הקביעה 

להתמודדות עם הבעיה:

לגבי שאלת נחיצות קיומו של מאגר המידע הביומטרי הלאומי, סבורה הוועדה כי יש נימוקים
המבססים נחיצות זו. להלן תמצית נימוקי הוועדה המייעצת בנושא:

: אף שאין נתונים כמותיים המלמדים על קיומה של"הרכשות כפולות" – בעיה המצריכה מענה
תופעת "הרכשות כפולות" כיום, עמדת הוועדה היא כי יש ממש בטענת הרשויות לפיה תופעת
"ההרכשות הכפולות" צפויה להתפתח בעתיד, עם המעבר לתיעוד חכם, כאשר יהיה קשה מאד
ההרכשות תופעת  של  הצפויה  התרחשותה  בדבר  תשתית  הונחה  עצמו.  התיעוד  את  לזייף 

הכפולות, גם אם לא במלוא ההיקף הנחזה על ידי הרשויות. […]

: הוועדה מצאה כי המאגר הביומטרי הוא כלימתן מענה באמצעות מאגר המידע הביומטרי
הועמדה אשר  התשאול,  חלופת  ולאיתורן.  הכפולות  ההרכשות  למניעת  נדרש  טכנולוגי 
כאלטרנטיבה לשימוש במאגר המידע הביומטרי, לא תוכל להיות אפקטיבית כאשר היא עומדת

ככלי יחידי והיא אינה יכולה להוות תחליף.
).15(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, תקציר מנהלים, עמ' 

": המלמדים על קיומה של תופעת 'הרכשות כפולות' כיוםאין נתונים כמותייםהוועדה מציינת כי "

לאור המידע אשר הובא על ידי הרשויות ביחס לתופעת "ההרכשות הכפולות", הבעיה עמה
סבורה הוועדה המייעצת כי לא הונחה תשתית מספקתאמור המאגר הביומטרי להתמודד, 

 בישראל.כיוםבאשר לקיומה של תופעה כזו, 

לא ניתן להסיק באופן ברור כי קיימת תופעה של "הרכשות כפולות" מהמקרים הספורים
כמו כן, אף שניתוח נתוני רשותשהובאו לצורך הדגמת תרחישי הונאה במסמכי הרשויות.  

ובין תיעוד,  גניבת  או  אובדן  על  דיווח  בין  חיובי  קיום מתאם  בדבר  והמשטרה  האוכלוסין 
מעורבות פלילית מהווה אינדיקציה מסוימת, היא נסיבתית בלבד, ולא ניתן לגזור ממנה לגבי
תופעה רחבת היקף. יתרה מכך, גם הנחת המוצא של הרשויות בדוחו"ת המסכמים היא, כי אין
כיום תמריץ מספק לעבריינים לפנות לקבלת תיעוד בדוי "אמיתי" באמצעות הונאת הפקיד
בלשכת האוכלוסין, ולבוא במגע עם רשויות המדינה לשם כך, שכן ניתן לזייף בקלות את התיעוד
הישראלי ובכך להשיג את המטרה בדרך פשוטה יותר. קיומה של תופעה רחבה של "הרכשות

כפולות" בישראל כיום, אינה מתיישבת עם הנחת מוצא זו.
).56, עמ' 4.3.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק 

עם זאת, הוועדה סוברת כי המדובר בבעיה הצפויה להתפתח בעתיד:

"ההרכשות הכפולות" צפויה תופעת  לפיה  יש ממש בטענה  כי  הוועדה המייעצת סבורה 
וכי מדובר בהערכה מבוססת. לפיכך,להתפתח בעתיד, עם המעבר לתיעוד הלאומי החכם  

הונחה תשתית מספקת בדבר התרחשותה הצפויה של בעיה, גם אם לא במלוא ההיקף הנחזה על
).57(שם, עמ' ידי הרשויות, אשר המאגר הביומטרי אמור לתת לה מענה.

ההיקף החזוי של הבעיה4.3

כי תופעה ההרכשות הכפולות עשויה להתקיים בעתיד אינה במחלוקת. זאת כלל אינה עצם הקביעה 
יוכח כי המדובר בתופעה שהיקפהצפויהשאלה. השאלה הנכונה היא מה  להיות היקף התופעה. אם   

משמעותי, ייתכן ואפשר להצדיק את מחיר הפגיעה באזרחים. אולם, אם ההיקף החזוי הוא מספר מועט
של ניסיונות התחזות בשנה, אין זה ראוי לפגוע בכלל אזרחי המדינה.

נתוני האמת מראים בדבר ההיקף החזוי של התופעה.  נתונים  כדי לספק  ניתנו ארבע שנים  לרשויות 
 כלל בארץ. כל שהרשויות סיפקו היו הערכות כלליות, שהוועדה קבעה חד-משמעיתלא קיימתשהתופעה 

ההיקף הכולל, הנתונים שהרשויות אספו (והצניעו) הראו כי 5.1.5שהן הערכות מוגזמות. כמוסבר בפרק 
,5.4.2 מקרים ידועים. כמוסבר בפרק 100של עבירות זיוף והתחזות בארץ, מכל הסוגים, עומד על פחות מ-

.הרכשה כפולה בשנהבתחשיב הפסימי ביותר, נגיע בקושי לכמה עשרות מקרים חזויים של 
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מכאן עולה שאלת המידתיות: האם לשם פתרון מלא של בעיה פוטנציאלית של עשרה מקרים בשנה, אפילו
מאה מקרים בשנה, ראוי לפגוע בפרטיותם ובביטחונם של מליוני אזרחי ישראל, תוך סיכון תמידי לביטחון

בעיה עתידית בפרטיות האזרחים על-סמך חשש מפגיעה ודאיתאנו סוברים כי אין להכשיר המדינה? 
זניח אפילו, אם בתרחיש קיצון, יתגלה בעתיד כי בניגוד לכל, בעיה שכלל לא קיימת בפועל. בהיקף 

התחזיות, היקף הבעיה גדל – ניתן יהיה להוסיף מאגר ביומטרי במועד זה.

. 5.6לעניין זה, ר' פרק 

התייחסות הרשות הביומטרית להמלצות הוועדה4.4

עמדת הרשות הביומטרית4.4.1

הרשות הביומטרית טוענת כי בחינת החלופות מביאה למסקנה חד-משמעית בדבר הצורך בחלופת המאגר
הביומטרי המלא (תמונות פנים ושתי טביעות אצבע) לכלל התושבים במדינה:

מומחי ואת  ברפא"ל  צבאיים  למחקרים  המרכז  מומחי  את  הובילה   […] החלופות  בחינת 
הביומטריה אשר בחנו את הנושא למסקנה חד משמעית בדבר העובדה ששימוש במגוון רחב של
נתונים ביומטריים במסגרת תהליכי השוואת הנתונים, יאפשר איתור מתחזים ומניעת גניבת
זהות בצורה מדויקת ויעילה, בד בבד עם כמות מינימלית של התראות שווא. האמצעי הטכנולוגי
אשר מאפשר את יישום המסקנות העולות מן ההסבר התמציתי שלעיל הנו בסיס נתונים מרכזי,

המאגר הביומטרי, אשר מכיל נתוני טביעות אצבע ותמונת פנים של מבקשי התיעוד.
).12(דו"ח מסכם מעודכן, פרק 

תוצאות מבחני הנחיצות והחלופות, מובילים בצורה חד משמעית למסקנה בדבר הצורך ביישום
מאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים וטביעות אצבע, אשר יאפשר מניעת התחזות וגניבת זהות
ויספק לתיעוד החכם את רמת המהימנות הנדרשת. האפשרות המומלצת במסגרת תום תקופת
המבחן הנה החלה של החוק על כלל התושבים במהלך הדרגתי של מספר שנים כפי שיקבע שר

(שם).הפנים בצו.

תגובת הרשות הביומטרית להמלצות הוועדה4.4.2

הרשות הביומטרית דוחה לחלוטין את המלצת הוועדה לעשות שימוש רק בתמונות פנים ולוותר על שימוש
הועדה2015באוגוסט פרסמה בטביעות אצבע. הרשות  לדוח  הביומטרית  התייחסות הרשות  "מסמך   

המייעצת", בו היא תוקפת את הנימוקים שהביאו את הוועדה להחליט כי די בתמונות פנים:

הועדה המייעצת אשר מונתה על ידי שר הפנים לפקח על התנהלות תקופת המבחן הגישה דוח
מסכם בו קובעת הועדה כי הוכחה נחיצותו של המאגר הביומטרי. עם זאת, ממליצה הועדה
ליישם מאגר שיכיל תמונות פנים בלבד. הועדה גורסת כי פתרון הכולל תמונות פנים בלבד
הרשות הרחיבה  הועדה  המלצת  לאור  ולמטרותיו.  החוק  לדרישות  מספק  מענה  מהווה 

הביומטרית את בחינת החלופה שבה המאגר כולל תמונת פנים בלבד.

תוצאות הבחינה המורחבת שהתקיימה לבחינת חלופת השימוש בתמונת פנים בלבד, מבהירות
בצורה חד משמעית כי שימוש במאגר המבוסס על תמונת פנים בלבד אינו נותן מענה מתאים
ולאורך זמן לדרישות החוק ולמטרותיו בהיבטי יכולת מניעת התחזות והרכשה כפולה ואף לא
יאפשר מתן שירות ברמה הולמת לאזרחי המדינה בשל ריבוי התראות שווא שיגרמו להחזרת

מבקשי תעוד רבים לתהליך חוזר בלשכות.

היתרון המשמעותי היחיד של חלופת השימוש בתמונת פנים בלבד הוא צמצום חששות הציבור
מהמאגר. חשש זה ניתן לצמצם מבלי לעקר מתוכן את החוק ותורת ההפעלה שבבסיסו, על ידי
יישום מאגר הכולל טביעות אצבע תוך הגבלת הרשאת הגישה החוקית לגורמי אכיפת החוק

).1.5(דו"ח מסכם מעודכן, פרק לקבלת מידע המבוסס על נתוני המאגר.

שיקולי הוועדה המייעצת/מפקחת4.4.3

הוועדה המייעצת/מפקחת בחנה את הסתייגויות הרשות הביומטרית ורשות האוכלוסין וההגירה בטרם
והנימוקים שהתקבלו פרסמה את המלצותיה. הוועדה פרסמה את עמדתה לאחר שקלול כל ההערות 
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מהרשויות. רק לאחר הדיון בכל הנימוקים, פרסמה הוועדה את עמדתה לפיה אין צורך במאגר ביומטרי
מלא לצורך קיום תכלית החוק:

תמצית המלצותיה של הוועדה הועברה לרשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי וכן
למשטרת ישראל, בטרם נכתב דו"ח זה, ואלה מסרו את התייחסותן. בהערות גופים אלה, ובפרט
הערות משטרת ישראל, יש אמירות כבדות משקל הנוגעות לנושאים שיש בהם כדי להשליך על
עבודתם. החלטה סופית תהיה חייבת לשקלל גם את ההסתייגויות שהציגו המשטרה והרשויות

ואלו מובאות בדו"ח הוועדה.

לאחר שהוועדה למדה הסתייגויות אלה היא סוברת שהצעתה מאזנת באופן נכון את מכלול
השיקולים בעת הזו.

אין בכך כדי להסיק כי המלצת הרשויות על "מאגר ביומטרי מלא" היא מוטעית. אכן, הוספת
שתי טביעות אצבע תשפר את ביצועי המערכת, כמו גם הוספתן של עשר טביעות אצבע או
ביומטריות נוספות. אולם נוכח הסיכונים והמשמעויות הכרוכות בניהול מאגר כזה, נכון בעיניי
הוועדה המייעצת לבחור במענה מספק אשר ייתן תוצאות איכותיות דיין, ולא במענה שייתן את

התוצאה "הטובה ביותר" מבחינה תפעולית.

עולם הזיהוי ובתוכו עולם היישומים הביומטריים מתפתח ומשתנה במהירות רבה. ערב קבלת
החלטה בעלת משמעות הנוגעת לכל אחד מאיתנו כפרטים ולמדינת ישראל, נכון להעדיף ראייה
רחבה ועדכנית, הנותנת מענה מספק למטרה הראשונה והמרכזית של החוק, על פני היצמדות

 המשמשת בבסיסו של החוק.2007-2008לתהליך שהיה נכון במועד בו עוצבה תורת ההפעלה 
).19(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, תקציר מנהלים, עמ' 

המניפולציה של הרשות הביומטרית בציון של חלופת הפנים4.5

יכולת איתור הרכשה במדד "אפסבדו"ח הסיכום של הרשות הביומטרית, חלופת מאגר הפנים קיבלה ציון 
". הרשות נמקה זאת בקביעה שהחלופה אינה עומדת בדרישות החוק:כפולה

  יכולת איתור הרכשה כפולה

עבור תבחין זה החלופות הכוללות את מרב הנתונים הביומטריים וכן חלופת התשאול המכוילת
לדרישות הצו נותנות את הביצועים הטובים ביותר בצורה מובהקת.

הקיימת,  בתצורה  התשאול  בלבדחלופת  פנים  בודדת חלופת  אצבע  טביעת  וחלופת  אינן 
).9.7.1(דו"ח מסכם, פרק מאפשרות עמידה בדרישות החוק, וציונן הוא אפס.

כיצד, אם כן, קובעת הוועדה המייעצת/מפקחת כי חלופת מאגר תמונות פנים עומד בדרישות החוק, לאחר
שהרשות הביומטרית קבעה שאינו עומד בדרישות? 

הרשות הביומטרית הקטינה באופן מלאכותי את הציון שלדו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת מסביר כי 
לפי הדו"ח, חלופת הפנים. , והרשות הפחיתה את הציון99%נתוני הדיוק של חלופת הפנים עמדו על  

 הרשות קבעה כי הדיוק של חלופת הפנים אינו מספק,, כך שהחלופה לא תעמוד בדרישות החוק.90%ל-
תוך התעלמות מתוצאות האמת שהתקבלו במהלך תקופת הניסוי, בניגוד לצו המבחן, לפרוטוקול המבחן
ולמסמכי קביעת הציונים לחלופות. במילים אחרות, הרשות ביצעה מניפולציה מכוונת בציוני החלופות,

במטרה להטות את תוצאות הניסוי.

הוועדה המייעצת/מפקחת נוקטת לשון עדינה יותר לתיאור המניפולציה בציונים.

ממצאי בדיקת רמת הדיוק של חלופת הפנים בתקופת המבחן:

ראשית דבר יודגש: תוצאות האמת שהושגו בבדיקת חלופת זיהוי הפנים במהלך תקופת המבחן,
הצלחה במניעת הרכשות כפולות לעומת מדד ההצלחה שהוגדר בצו של99%היו מצוינות: כ-  

. ואולם, הרשות לניהול המאגר סברה שתוצאה מצוינת זו אינה משקפת את רמת הדיוק95%
שתהיה בפועל בטווח של שנים קדימה.

[…] לפיכך החליטה הרשות לניהול המאגר שלא להסתמך על בדיקותיה היא, אלא על הנתון
"הצהרת היצרן", לצורך שקילת החלופה של זיהוי פנים ומתן הציונים בהתאם. הרשות דיווחה

, ביחס ליצרן מנוע ההשוואה הנוכחי שבו נעשה שימוש כיום.90%על נתון זה כעומד על 
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החלטה מסוג זה, שלא להסתמך על תוצאות האמת של תקופת המבחן אלא על "נתוני יצרן"
התקבלה רק לגבי זיהוי פנים (לגבי חלופת הפנים וכל חלופה בה היה משולב זיהוי פנים) והיא

)1הביאה להנמכת הציון שניתן לחלופת הפנים. נתון זה השפיע בעיקר על ניקוד נושא נבדק (
) לביצועי המערכת, מתוך שורת הנושאים הנבדקים. אולם היה בכך כדי להשפיע גם על3ו-(

קביעת הניקוד בנושאים נבדקים נוספים, בהן נעשתה הסתמכות על רמת הדיוק של המערכת.

).77, עמ' 4.4.3.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק 

הדו"ח המסכם של הרשות הביומטרית מציין כי נערך ניתוח נפרד הן לפי נתוני האמת והן לפי נתוני היצרן,
אך בשום מקום בדו"ח לא נרשם כי הציונים עבור חלופת הפנים תוקנו לרעה:

נתוני השוואת תמונות הפנים היו טובים בהרבה יחסית להצהרת היצרן, כתוצאה מסמיכות
הזמנים בין מופעים חוזרים של אותו אדם במאגר (פרק הזמן הממוצע העובר בין הגעת אדם
פעם ראשונה לבין הגעתו פעם שניה להנפקת מסמך נוסף המתקבל במאגר כבקשת "חידוש" הנו
קצר מאוד יחסית ועומד על שבועות ספורים בלבד. בפועל בעתיד, יעמוד פרק זמן זה בממוצע
על מספר שנים בין הגעה לחידושים). מסיבה זו בוצע ניתוח נפרד לשני המצבים (ביצועים ע"פ

).9.4(דו"ח מסכם, פרק הצהרת היצרן וביצועי האמת).

 של הדו"ח המסכם, המפרט את הציונים שניתנו לחלופות השונות, לא רשום שהציונים ניתנו לפי9.7בפרק 
נתוני היצרן ולא לפי נתוני האמת. הרשות הביומטרית הטעתה כך את הציבור, את כותבי דו"ח זה ואולי

גם את הגורמים המפקחים, בקביעה לפיה תמונות פנים אינן עומדות בדרישות החוק: 

על מנת לאפשר לקוראים ובהם גם למקבלי ההחלטות להסתמך על הקביעה של הרשות לניהול
36המאגר הביומטרי ("רשות המאגר") לפיה חלופת הפנים אינה עומדת בדרישות הצו לאחר 

על עמידה[…] תוצאות האמת של תקופת המבחן המורות חודשים, על הרשות להתייחס אל 
הצו. במדדי  רשות המאגר בחרה להסתמך על הערכתה בדבר נתונים עתידיים בשלברורה   

"), לצורך בחינת חלופת הפנים […]. agingחשש משינוי תווי פנים לאורך זמן (להלן "תופעת ה-
).1.1.1 ו-1.1(התייחסות יחידת הממונה לדו"חות הרשויות, סעיפים 

הרשות הביומטרית נדרשת לבדיקות נוספות4.6

ה- תופעת  עקב  אינה מספקת  כי הדיוק של חלופת הפנים  טוענת  .agingכאמור, הרשות הביומטרית 
לטענתה, ביצועי המערכת עתידים להתדרדר לאורך זמן, ולכן חלופת תמונות הפנים לא תעמוד בדרישות

שלוש שנים לאחר הרכשת הנתונים הביומטריים. 

יחידת הממונה על היישומים הביומטריים בחנה את הטענות, והורתה לרשות הביומטרית לערוך בחינות
נוספות כדי להוכיח את טענתה:

של. 1.1 הקביעה  על  להסתמך  ההחלטות  למקבלי  גם  ובהם  לקוראים  לאפשר  מנת  על 
עומדת אינה  הפנים  חלופת  לפיה  המאגר")  ("רשות  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות 

 חודשים, על הרשות להתייחס אל:36בדרישות הצו לאחר 

. תוצאות האמת של תקופת המבחן לחלופת הפנים המורות על עמידה ברורה במדדי הצו.1.1.1
רשות המאגר בחרה להסתמך על הערכתה בדבר נתונים עתידיים בשל חשש משינוי תווי פנים

"), לצורך בחינת חלופת הפנים (לעניין זה ראו בהרחבה בדו"חagingלאורך זמן (להלן "תופעת ה-
).7-9 וכן בסימוכין 2015הוועדה המייעצת ממאי 

).8 ו-7. אלגוריתם זיהוי הפנים באמצעותו בוצעו הבדיקות (ראו התייחסותנו לכך בסימוכין 1.1.2
ידוע כי אלגוריתמים עדכניים יותר הקיימים היום בשוק, טובים בכמה סדרי גודל בהשוואה
לאלגוריתם הנמצא בידי הרשות וביצועיהם עומדים בדרישות החוק. בנושא זה הפנתה יחידת

 ונתונים נוספים2013 במחקר מקיף שנערך ב-NISTהממונה לנתונים שפורסמו על ידי ארגון ה-
ממועדים מאוחרים יותר.

) המתבצע ברשות המאגר עבור מאגר המבוסס על השוואותwork flow.  תהליך העבודה (1.1.3
בלבד פנים  על  המבוסס  במאגר  להשוואות  מיטבי  אינו  זה  תהליך  אצבע.  וטביעות  פנים 

)threshold.(
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לנו כי מאגרים מקבילים1.2 בינ"ל, ידוע  גורמים  זה נציין כי מבדיקה שערכנו מול  . בהקשר 
) המניב תוצאותrankבעולם המתבססים על השוואות פנים בלבד, עושים שימוש בתהליך אחר (
טובות בהרבה (אסמכתאות בנושא זה הועברו לרשות לפני מספר חודשים).

. גם בהתחשב בנתונים שהוצגו על ידי הרשות, על גבי האלגוריתם ששימש לצורך ביצוע1.3
להתייחס מקום  יש  בלבד,  פנים  מבוסס  למאגר  הותאם  לא  אשר  עבודה  ותהליך  הבדיקות 

לנושאים הבאים:

. דרישות הצו – התוצאות המוצגות בדו"ח מבוססות על תוצאות המערכת הממוחשבת1.3.1
בלבד, ללא עבודה ידנית שהייתה משפרת את התוצאות שהוצגו.

, היא ליניארית לאורךaging. המסקנה של רשות המאגר מבוססת על ההנחה כי תופעת ה-1.3.2
 מצביע על כך שהגרף אינו ליניארי והוא מתמתןNEC שנים. ראו לדוגמא, מחקר של חברת 10

 נספח ה').9ואפילו משנה מגמה (ראה בסימוכין 

 ביןaging, מציג הבדלים משמעותיים בתופעת ה-9 המוצג בנספח שבסימוכין NIST. מחקר 1.3.3
קבוצות גיל שונות בעוד שהניתוח של רשות המאגר לא מתייחסת לכך.

) בין מנוע מגן ומנוע להב, דברfusion. מערכת ההשוואה המתוכננת תבצע איחוד תוצאות (1.3.4
שישפר את התוצאות, ולא נלקח בחשבון בעת הצגת הנתונים המתבססים בעת הזאת על גבי

תוצאות מערכת "להב" בלבד.
).1(התייחסות יחידת הממונה לדו"חות הרשויות, סעיף 

לא פורסמה התייחסות מטעם הרשות הביומטרית להערות אלו. נתוני דיוק מעודכנים, אם וככל שנמדדו
וחושבו, לא פורסמו בדו"חות הרשות. לכן, אין לתת משקל לטענות הרשות לפיהן לא ניתן לעשות שימוש

במאגר ביומטרי מופחת.
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הצורך במאגר – בחינת הנחיצות.5

 לשם התמודדותנחוץאם המאגר הביומטרי המטרה המרכזית של תקופת המבחן היא לענות על השאלה 
 לשם מתן מענה על שאלה זאת יש לבחון מספר שאלות משנה: (א) מהו היקףעם עברות זיוף והתחזות.

הבעיה? (ב) באיזו מידה תעודות זהות ביומטריות (ללא המאגר) פותרות את הבעיה? (ג) מהי התועלת
הנוספת במאגר ביומטרי לפתרון הבעיה?

תשתית עובדתית חסרה5.1

אין צורך להכביר מילים בדבר הצורך לבסס עבודת מטה לגיבוש מדיניות על עובדות בדוקות ועל מערך
שיקולים מבוסס:

בתהליך קבלת והיא שלב  כרוכה בעבודת מטה,  מדיניות  הדרך הנאותה לקבלת החלטה על 
ההחלטות. במהלך עבודת המטה יש לעשות את הפעולות האלה: איסוף מידע ונתונים כדי להכין
תשתית עובדתית אמינה לפני קבלת ההחלטה; הצגת הצעות החלטה חלופיות ובחינתן; העלאת
החלופה המועדפת והצגת נימוקים לבחירתה. על סמך עבודת מטה ראויה אפשר לבסס מדיניות,
לנמקה ולהכין את החקיקה הנדרשת ליישומה, אם הדבר דרוש. פעולות אלה מצוינות במסקנות

בינואר  עקרונית  אישרה  שהממשלה  קוברסקי"  העליון1990"ועדת  המשפט  בית  בפסיקת   ,
ובדוחות של מבקר המדינה. מדיניות צריכה, אם כן, להיות מושתתת על עובדות בדוקות ועל

).1179ב, עמ' 61(מבקר המדינה, דו"ח שנתי שיקולים מבוססים המגבירים את סבירותה.

מבקר המדינה קבע כי מקבלי ההחלטות קיבלו החלטות וגיבשו את תורת ההפעלה כאשר אין בידיהם
:היקף התופעה והבעיות שמערך ההנפקה צריך להתמודד עמןנתונים כמותיים ולו חלקיים על 

משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים כי אין בידיו נתונים כמותיים, ולו חלקיים, על הבעיות
שהעלה כנימוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים בתעודות הזיהוי של כלל האוכלוסייה – זיוף
בידיו אין  נתונים כאלה  בהיעדר  ועל מאפייניהן.  כפול – על שכיחותן  ותיעוד  זיהוי  מסמכי 

).1182(שם, עמ' תשתית עובדתית נאותה לביסוס החלטותיו בנושא זה.

:2015דו"ח הביקורת המיוחד מציין כי נתונים אלו לא נאספו נכון לינואר 

הצורך המרכזי שלשמו הוקם המאגר הוא מניעת הרכשות כפולות. על כן, ראוי שההחלטה בדבר
קיומו של המאגר תהא מושתתת בין היתר על מידע ונתונים אודות תופעת ההרכשות הכפולות
והנזק הנגרם בגינן. אף שהרשות לניהול המאגר הביומטרי נוקטת צעדים לאיסוף מידע ונתונים
אודות תופעות אלו, ומסמכים בעניין זה הוכנו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים, נכון לינואר

 טרם גובשה תשתית זו באופן שיאפשר למקבלי ההחלטות לקבל החלטה בהתבסס עליה2015
).7(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' בסוף תקופת המבחן.

 אנשים עם תעודות זהות מזויפות350,000טענה: בארץ חיים 5.1.1
במהלך הדיונים על החוק הביומטרי ועל תקופת המבחן, אמר מאיר שטרית (שר הפנים בעת גיבוש הצעת
החוק) כי הצורך במאגר ביומטרי נובע מנתוני המשטרה, שבארץ חיים מאות אלפי אנשים עם תעודות

זהות מזויפות:

 אלף אנשים350על פי נתוני המשטרה שהיו בידי בעת כהונתי כשר הפנים, יש בישראל כ-
, שההשלכה, שזה על הפשיעה בארץ, היא איומה. ודאישחיים בארץ בתעודות זהות מזויפות

מחבלים גם  לדעתי,  שיש,  ודאי  שביניהם  כיוון  איומה,  היא  ישראל  ביטחון  על  שההשלכה 
).07/12/2009 מיום 81(ישיבת הכנסת מס' בפוטנציה, אם לא גם הלכה למעשה. 

 אנשים שחיים350,000יש בארץ […] יש הרבה נתונים שקיבלתי מהמשטרה אז, כשר הפנים. 
 אני שמעתי את המספר הזה, לא יכולתי לישון. אני אומר בצדקעם תעודות מזויפות בארץ.

ואני לא יודע איך אתם ישנים בשקט. האנשים האלה עושים אלפי עבירות כל שנה, עשרות אלפי
).15/07/2013(פרוטוקול ועדת המדע והטכנולוגיה מיום עבירות. 

המשטרה לא סיפקה נתונים התואמים את הטענות של שטרית. כמוסבר להלן, המשטרה התקשתה לספק
נתונים מדויקים גם ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה או למנכ"ל משרד הפנים.
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כאן אולי המקום להעיר כמה הערות בדבר הטיעון כאילו המאגר הביומטרי הוא הוא הפתרון לבעיות
הזיוף. במציאות, הטכנולוגיה של תעודות חכמות מונעת זיופים, גם ללא שימוש בביומטריה, ולבטח ללא
כל צורך במאגר ביומטרי. גם משרד הפנים מודה בעובדה זו. הסיבה העיקרית לקיום תופעה של תעודות
זהות מזויפות, היא שמשרד הפנים לא עבר להנפקת תעודות זהות חכמות, על-אף שהדבר היה אפשרי לפני
למעלה מעשור. לו היה מנפיקן, תופעת הזיוף הייתה נכחדת מזמן. במקום זאת, המשרד החליט לחכות

שנים רבות ומיותרות.

היעדר תשתית עובדתית בעת חקיקת החוק הביומטרי5.1.2

אין זה סוד כי בעת הכנת הצעת החוק לא היו בידי הממשלה, המשטרה או כל גורם אחר נתונים בדבר
היקף הבעיה שהחוק מבקש לפתור:

, קרי, מצביםאין בישראל נתונים מדויקים על היקף התופעה המכונה "גניבת זהות"יצוין כי 
שבהם אדם אחד לוקח לעצמו זהות של אדם אחר, ופועל כאילו הוא היה אותו אדם […] אין
כיום סטטיסטיקה מפורטת של תופעה זאת על פי תלונות ומקרים של אנשים שזהותם נגנבה

, סעיף ב').03/08/2008(הודעת מזכיר הממשלה מיום ואשר נפגעו מתופעה זו. 

, בעת הדיונים על נוסח תזכיר החוק, דרש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ממשרד הפנים2008ביולי 
וכי נכון לאותו מועד,  נאספו,  כי הנתונים טרם  נענה  נתונים ברורים בדבר היקף הבעיה. הוא  להציג 

המשטרה התחייבה לספק את הנתונים החסרים בהקדם:

במהלך הדיונים בתזכיר החוק ביקש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) לקבל מן המשרד
ומן המשטרה מידע על היקף תופעת "גנבת הזהות" בישראל, שלדבריהם הייתה אחת הסיבות
לכך שיש להקים מאגר ביומטרי. הוא ציין שאין להסתפק בנתונים על הקלות שבה אפשר לזייף
תעודות זהות, שכן גם אם מדובר בנתונים חשובים, ספק אם הם מצדיקים כשלעצמם את הצורך

במאגר, הגם שהם מצדיקים בוודאי "את הצורך בתעודת זהות חזקה יותר".

ביולי  (ייעוץ)  אל מנכ"ל המשרד דאז,2008במכתב ששלח המשנה ליועץ המשפטי לממשלה   
טרם קיבל אתבנושא תזכיר החוק, ציין שלמרות הבקשות שהפנה למשרד ולמשטרת ישראל, 

הבסיסים אחד  שהיא  בישראל,  הזהות'  'גניבת  תופעת  "היקף  בדבר  המבוקש  המידע 
עוד ציין שדברי ההסבר להצעת החוק אינםהחשובים לצורך בהקמתו של מאגר ביומטרי".  

כוללים נתונים בעניין מספר האנשים שהתלוננו על כך שנעשה שימוש בזהותם בלי ידיעתם, ועל
מספר האנשים שהשתמשו בזהות גנובה ונתפסו. בתגובה שלח מנכ"ל המשרד למשנה ליועץ

אין במשרד נתוניםהמשפטי לממשלה (ייעוץ) מכתב ובו עסק בנושאים שהעלה. הוא ציין כי 
בעניין היקף תופעת "גנבת הזהות" וכי המשטרה הודיעה שתספק נתונים בנושא, אך טרם

).1181ב, עמ' 61(מבקר המדינה, דו"ח שנתי עשתה כן.

לנובמבר  נתונים2010נכון  אין  בידי משרד הפנים  כי  נאספו. מבקר המדינה העיר  אלו טרם  נתונים   
כמותיים, ולו חלקיים, על היקף עברות הזיוף וההתחזות:

משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים כי אין בידיו נתונים כמותיים, ולו חלקיים, על
כלל של  הזיהוי  בתעודות  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  להכללת  כנימוק  שהעלה  הבעיות 
בהיעדר מאפייניהן.  ועל  שכיחותן  על   – כפול  ותיעוד  זיהוי  מסמכי  זיוף   – האוכלוסייה 

נתונים כאלה אין בידיו תשתית עובדתית נאותה לביסוס החלטותיו בנושא זה.

עולה כי אין בידיה נתונים על2010מתשובת משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה בנובמבר   
עברות הזיוף של תעודות הזהות אלא רק על עברות זיוף באופן כללי.

 נכתב כי מנכ"ל הרשות2010בתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסין למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ביולי  הרשות2010הקים  להנהלת  לסייע  ומצוינות, שמטרתה  איכות  מחקר,  לתכנון  יחידה   

ומידע, הפקת דוחות וקבלת החלטות באמצעות הספקת נתונים  בגיבוש מדיניות  ויחידותיה 
).1182(שם, עמ' נתונים, עשיית סקירות ומחקרים ועוד. 

 בדבר היקף הבעיה כדי להעמיד בפני המחוקק אתנתוני אמתאחת ממטרות תקופת המבחן היא איסוף 
התשתית העובדתית שהייתה חסרה בעת הליכי החקיקה.
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פרוטוקול המבחן5.1.3

מצווההואיל ובעת הליכי החקיקה לא היו בידי משרד הפנים נתונים בדבר היקף הבעיה, פרוטוקול המבחן 
(בפרק במפורש ידי המשטרה ומשרד הפנים,כלל) לבחון את 14.7  עברות הזיוף שטופלו או התגלו על   

על-מנת לספק למחוקק מידע מהימן על כמות מקרי הזיוף וההתחזות:

. נתוני זיוף תיעוד14.7

. עבירות זיוף תיעוד שהתגלו במשטרה14.7.1

שטופלו או התגלו על ידיתיעוד לאומי ישראלינתון זה יכלול את כמות עבירות הזיוף של   
המשטרה. כיום המשטרה אוספת מידע סטטיסטי על עבירות שטופלו על ידה אך הן מתויגות
יש צורך זיוף תיעוד היה חלק מהעבירה.  פי אופי העבירה הראשית, גם אם  על  כלל  בדרך 

בהיערכות מיוחדת לצורך זה ובהנחיה של גורמי הרישום במשטרה.

. עבירות זיוף תיעוד שהתגלו ברשות האוכלוסין14.7.2

נתון זה יכלול את כמות עבירות הזיוף של תיעוד לאומי ישראלי שהתגלו ברשות האוכלוסין או
ביקורת הגבולות.

היערכות מיוחדת לצורך [איסוף הנתונים] ובהנחיה של גורמי הרישוםפרוטוקול המבחן מעיר כי נדרשת "
". בפועל, הרשויות נערכו לאיסוף הנתונים באופן חלקי בלבד, אם בכלל.במשטרה

היעדר נתוני אמת בדו"ח הרשות הביומטרית5.1.4

13בכל ) על אודות נחיצות המאגר. 3הדו"ח המסכם של הרשות הביומטרית כולל פרק ארוך למדי (פרק 
בישראלתופעת הזיוףעמודי הפרק אין ולו נתון מספרי אחד בדבר  , כפי שהתגלתה או תועדה ברישומי 

פרסמה הרשות מסמך בשם "2015. בפברואר 22משטרת ישראל או רשות האוכלוסין וההגירה נחיצות 
", שביקש להציג נתונים בדבר היקף: תופעת ההרכשות הכפולות וגנבת הזהויותIהמאגר הביומטרי חלק 

התופעה. גם מסמך זה לא הציג נתונים מספריים רלוונטיים לשאלת היקף תופעת ההרכשות הכפולות:

"נחיצות המאגר הכותרת  את  ונושאת  הביומטרי  ברשות המאגר  לאחרונה  עבודה שנעשתה 
וגניבת הזהויות") Iהביומטרי – חלק  – תופעת ההרכשות הכפולות  היקף  על  הצביעה  לא 

מדויק של תעודות זהות מזויפות.

תחת זאת נטען כי הבעיה מתאפיינת בנזקים כלכליים גדולים עקב עבירות הונאה אך לא הובאו
נתונים לגבי נזקים כלכליים אלה. כמו כן נטען כי יש קשר בין אובדן סדרתי של תעודות זהות
לבין עבריינות. גם בהנחה (סבירה) כי קשר כזה אכן קיים, הרי שאין קשר בינו לבין הצורך
בקיומו של מאגר. המסקנה העיקרית העולה מהמסמך היא כי למרות המודעות לקיומו של קשר
כזה (בין "אובדן" תעודת זהות לפרופיל עברייני של הונאה), לא ננקטו צעדים לחקירת התופעה
כמות לגבי  מדויק  מידע  אין  ישראל  למשטרת  ולמעשה  לדין  העבריינים  את  להביא  וניסיון 

).3.2.3(דו"ח מעקב, סעיף תעודות הזהות המזויפות.

כך קובעת גם הוועדה המייעצת/מפקחת:

הממצאים הנובעים ממסמכי הרשויות

לניהול המאגר) לא הציגו נתונים כמותיים ברורים לגבי ההיקף (בפרט הרשות  הרשויות 
הנוכחי של תופעת ההרכשה הכפולה בעת הזו בישראל.

 של הרשות לניהול המאגר ובדו"ח המסכם של הרשות, ניתנה סקירה מקיפה על סוגיIבחוברת 
הונאות שונים, בארץ ובעולם, במסגרתן נעשה שימוש בהתחזות ותיעוד בדוי. לצורך הדגמה,
הוצגו מקרים שונים בהם נעשתה התחזות, זיוף תיעוד והונאה אשר התרחשו בישראל, בצד
הערכה או התייחסות לנזקים הנגרמים ממקרים אלה. חלקם הגדול של מקרים אלה לא שויכו

בדו"ח הסיכום המעודכן נתוני האמת מוזכרים בחטף:22

 מקרים בלבד בהם נמנעה הנפקת תיעוד בשל חשד לזיוף או התחזות.70נציין כי במספר דיונים הוצגו נתונים בדבר 
נבהיר כי מקרים אלו מתייחסים לזיוף של תעודות זהות ישנות בהם נתקלו עובדי רשות האוכלוסין, ללא קשר

לתהליך הביומטרי הכולל הרכשה בלשכה ובדיקות אימות וזיהוי על ידי מערכות המאגר.
).3.5(דו"ח סיכום מעודכן, פרק 
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לתופעת "ההרכשה הכפולה" בלשכות רשות האוכלוסין, אלא לזיוף התיעוד עצמו.
).52, עמ' 4.3.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק 

צוין כי "28/09/2014היעדר הנתונים הטריד את חברי הוועדה המייעצת/מפקחת. בדיון מיום  הרשויות 
 לרשויות לאתרהורתה", והוועדה טרם מיצו את פעולותיהן לאיתור נתונים מספריים הנוגעים למתחזים

ולהציג נתונים מספריים מדויקים. 

נתוני אמת מדו"חות רשות האוכלוסין וההגירה5.1.5

הרשות הביומטרית מסרבת לספק נתונים מספריים הניתנים לבדיקה. לעומתה, רשות האוכלוסין וההגירה
הציגה נתונים ממשיים בדבר היקף עברות הזיוף וההתחזות שהתגלו. נתונים אלו מופיעים בנספחים של

הדו"חות התקופתיים שפרסמה.

הנתונים נעלמו מהדו"ח המסכם (הראשון) של הרשות הביומטרית, וצוינו באופן מינורי בדו"ח המעודכן.
הפומביים מהדו"חות  צנזרה  הביומטרית  הרשות  כי  חשש  מעלה  המספריים  הנתונים  של  ההסתרה 
ומהדו"חות המסווגים נתונים ועמדות שאינם תומכים בעמדותיה בדבר נחיצות המאגר הביומטרי. נתונים

אלו הושמטו גם מהדו"ח המסכם של רשות האוכלוסין וההגירה.

להלן סיכום הנתונים, מתוך הדו"חות התקופתיים של רשות האוכלוסין וההגירה:

 בפרוטוקול14.7.1 – עבירות זיוף תיעוד שהתגלו על-ידי המשטרה, סעיף 40מדד 

נציג רשות האוכלוסין אל הגורם המתאים יזומה של  פניה  זה נאסף באמצעות  מידע למדד 
במשטרת ישראל. […] בשאלונים שהופצו ללשכות עלו מקרים של זיוף תיעוד לאומי שהועברו

על-ידי המשטרה ללשכות, נתונים אלה מפורטים להלן.

תוצאות המדידה:

בתקופת הדיווח העבירה משטרת ישראל ללשכות רשות האוכלוסין שישה מקרים  ]H2 [תקופה
של ניסיונות זיוף תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

בתקופת הדיווח העבירה משטרת ישראל ללשכות רשות האוכלוסין שישה מקרים  ]H3 [תקופה
של ניסיונות זיוף תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

בתקופת הדיווח העבירה משטרת ישראל ללשכות רשות האוכלוסין מקרה אחד של  ]H4 [תקופה
ניסיונות זיוף דרכון רגיל (תיעוד שאינו ביומטרי) ע"י החלפת התמונה של בעל הדרכון המקורי

בתמונת החשוד.

מקרים85בתקופת הדיווח העבירה משטרת ישראל ללשכות רשות האוכלוסין   ]H5 [תקופה  
 מקרים של זיוף תמציות83בחלוקה הבאה: מקרה אחד של התחזות, מקרה אחד של זיוף ת"ז ו-

.23רישום במסגרת מקרה הונאה שנחקר

 מקרים של4בתקופת הדיווח העבירה משטרת ישראל ללשכות רשות האוכלוסין   ]H6 [תקופה
הדרכון בעל  של  התמונה  החלפת  על-ידי  ביומטרי)  (תיעוד שאינו  רגיל  דרכון  זיוף  ניסיונות 

המקורי בתמונת החשוד.

להלן התפלגות המקרים לפי סוג התיעוד:

H2תקופה H3תקופה H4תקופה H5תקופה H6תקופה סוג תיעוד

00000זיוף תעודות זהות ביומטריות

00000זיוף דרכונים ביומטריים

01052זיוף תעודות זהות רגילות

40114זיוף דרכונים רגילים

 מקרים של זיוף של תמצית רישום. נראה כי נכון לספור את מקרה83לדברי המשטרה, מדובר במקרה הונאה אחד הכולל 23
 זיופים נפרדים.83ההונאה פעם אחת, ולא כ-
תמציות רישום לצורך פירעוןזייפו . לפי כתבי האישום, שני החשודים 667-02-16 ות"פ 619-02-16ככל הנראה מדובר בת"פ 

מוקדם של פיקדון חיילים משוחררים. לא ברור מה עניינה של פרשיה זאת למקרי זיוף תיעוד, שכן זיוף תמצית רישום דומה
לזיוף אישור נישואין או להצגת דיפלומה מזויפת לצורך קבלת הטבות כספיות. ר' גם: אחיה ראב"ד, "הפיקדון והכלות:

.ynet 24/01/2016תרמית החיילים המשוחררים", 
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H2תקופה H3תקופה H4תקופה H5תקופה H6תקופה סוג תיעוד

לא דווח09]83 [01זיוף ספח ותמצית רישום

לא דווח0101התחזות לאחר

 בפרוטוקול14.7.2 – עבירות זיוף תיעוד שהתגלו ברשות האוכלוסין, סעיף 41מדד 

זיוף של תיעוד לאומי שהתגלו בלשכות רשות האוכלוסין. מקור מדד זה מתייחס לניסיונות 
הנתונים למדד זה הוא דיווחי הלשכות ובקרי הגבול.

תוצאות המדידה:

זיוף17בתקופת הדיווח התגלו בלשכות רשות האוכלוסין   ]H2 [תקופה מקרים של ניסיונות   
תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

זיוף31בתקופת הדיווח התגלו בלשכות רשות האוכלוסין   ]H3 [תקופה מקרים של ניסיונות   
תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

זיוף12בתקופת הדיווח התגלו בלשכות רשות האוכלוסין   ]H4 [תקופה מקרים של ניסיונות   
תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

האוכלוסין   ]H5 [תקופה רשות  בלשכות  התגלו  הדיווח  [צ"ל: 12בתקופת  של63  מקרים   [
ניסיונות זיוף תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

מקרים של ניסיונות זיוף104בתקופת הדיווח התגלו בלשכות רשות האוכלוסין   ]H6 [תקופה  
תיעוד לאומי, אף לא אחד מהם של תיעוד ביומטרי.

להלן התפלגות המקרים לפי סוג תיעוד:

H2תקופה H3תקופה H4תקופה H5תקופה H6תקופה סוג תיעוד

00000זיוף תעודות זהות ביומטריות

00000זיוף דרכונים ביומטריים

862412זיוף תעודות זהות רגילות

92526265זיוף דרכונים רגילים

לא דווח4441התחזות לאחר

לא דווחלא דווחלא דווח01זיוף דרכון זר

סיכום נתוני רשות האוכלוסין וההגירה5.1.6

נחקרו 2014בשנת לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה  מקרי זיוף והתחזות ע"י משטרת ישראל,22   
70 מקרים נוספים של זיוף או התחזות בלשכות רשות האוכלוסין או בנציגויות ישראל, סה"כ 48והתגלו 

נחקרו 2015מקרים. בשנת   מקרים נוספים של75 מקרי זיוף והתחזות ע"י משטרת ישראל, והתגלו 4 
 מקרים.80זיוף או התחזות בלשכות רשות האוכלוסין או בנציגויות ישראל, סה"כ 

כלומר –

! מקרים בשנה80   ל-70  בין עומד על מספר עברות הזיוף וההתחזות 

כ-יודגש:  בתעודות80מתוך  שימוש  ע"י  נמנעים  היו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם,  שהתגלו,  מקרים   
 מעברות95%, ניתן למנוע מעל ל-5.2ביומטריות, ללא כל צורך במאגר ביומטרי. למעשה, כמוסבר בפרק 

הזיוף וההתחזות ע"י תעודות חכמות גם ללא שימוש במידע ביומטרי.

, דווחה הרשות הביומטרית שהמאגר הביומטרי לא סייע לה בגילוי הרכשות כפולות2014במקביל, בשנת 
אירועי הרכשה כפולה). רשות האוכלוסין וההגירה דיווחה על מקרה יחיד של התחזות בהרכשהאפס(  

 התגלתה ע"י הרשות הביומטרית, של אח שהתחזה לאחיו התאום:שלאהראשונית, 
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משלושת  […] הרשות  בלשכות  חריגים  אירועים  שלושה  אובחנו  המבחן  תקופת  במהלך 
האירועים החריגים שדווח שני מקרים מקורם בהרכשה שגויה שגויה בשל טעות אנוש והבעיה
אותרה על-ידי מבקש התיעוד. המקרה השלישי הוא אירוע התחזות של תאום לאחיו והבעיה

אותרה לאחר בדיקה ברשות לניהול המאגר הביומטרי.
).4(רשות האוכלוסין וההגירה, דו"ח תקופתי שלישי, פרק 

(מקור: אתר הרשות הביומטרית).  תעודת זהות מזויפת.  :1תמונה 

הרשות הביומטרית: ארבעה מקרי הרכשה כפולה לאורך תקופת המבחן5.1.7

מקרים של עצירת הנפקה, ניתן לסווג לכל היותר ארבעה1,100הרשות הביומטרית מדווחת כי מתוך   
מקרים כניסיונות להרכשה כפולה:

 תעודות זהות ודרכונים1,100במהלכה של תקופת המבחן נעצרה על ידי המאגר הנפקתם של כ-
התיעוד, מבקשי  לנתוני  אי התאמה  ובשל  לנתוני המאגר  ההרכשה  נתוני  בעקבות השוואת 

 וודאי אשר הועברו לתחקור המשטרה. ארבעה מקרים של ניסיון הרכשה כפולהביניהם 
).3.2.6(מסמך התייחסות, פרק 

הרשות הביומטרית מציינת בדו"חות התקופתיים את מספר הפעמים שהנפקת תיעוד נעצרה בזכות פעילות
ההשוואה במערכות המאגר. מבין כל המקרים המפורטים, אין אף לא מקרה אחד של "ניסיונות התחזות
לצורך קבלת תיעוד במרמה". רשות האוכלוסין מציינת כי לכל אורך תקופת המבחן לא תועד אף לא אירוע
אחד של עצירת הנפקה עקב זיהוי ניסיון להרכשה כפולה. נראה כי ארבעת המקרים הללו הם רובם או

.אינו מסוגל להתמודדכולם מקרי התחזות מסוג "הרכשה ראשונית", עימם מאגר ביומטרי 

 בפרוטוקול14.5.3 – אירועי עצירת הנפקה, סעיף 37מדד 

מדד זה מתייחס לאיזה שלב משלבי תהליך ההנפקה הייתה עצירה של ההנפקה בגלל הרכשה
כפולה.

תוצאות המדידה:

במהלך תקופת הדיווח השניה לא דווח על אף אירוע של עצירת הנפקה.  ]H2 [תקופה

במהלך תקופת הדיווח השניה [צ"ל: השלישית] לא דיווח על אף אירוע של עצירת  ]H3 [תקופה
הנפקה.

במהלך תקופת הדיווח השניה [צ"ל: הרביעית] לא דיווח על אף אירוע של עצירת  ]H4 [תקופה
הנפקה.

במהלך תקופת הדיווח השניה [צ"ל: החמישית] לא דיווח על אף אירוע של עצירת  ]H5 [תקופה
הנפקה.

במהלך תקופת הדיווח השישית לא דיווח על אף אירוע של עצירת הנפקה.  ]H6 [תקופה
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הערות בדבר דיוק נתוני האמת5.1.8

רשות האוכלוסין וההגירה מסבירה כי ייתכן שרישומים נוספים של עברות זיוף והתחזות לא נספרו.   א.
עברותכללהסיבה לכך היא שרשות האוכלוסין וההגירה כשלה בקיום מצוות המחוקק, ולא בחנה את   

הזיוף שנחקרו במשטרה. תחת זאת היא הסתפקה בהעברת שאלונים ליחידות המשטרה:

מידע למדד זה [נתוני זיוף והתחזות שהתגלו במשטרה] נאסף באמצעות פניה יזומה של נציג
רשות האוכלוסין אל הגורם המתאים במשטרת ישראל. הקושי באיסוף הנתונים למדד זה נובע
מהעובדה שבמערכת המשטרתית הממוחשבת מידע סטטיסטי נאסף ומתויג לפי סוג העבירה
הראשית, כך שזיוף תיעוד לאומי נכלל בקטגוריה הכללית של זיוף. לפיכך, איתור ושליפת מידע
ספיציפי אודות עבירת זיוף של תיעוד לאומי מחייבת פתיחה ועיון בכמות נכבדה של תיקים

).9(רשות האוכלוסין וההגירה, דו"ח תקופתי שלישי, פרק שאין באפשרות המשטרה לבצע.

 תיקי החקירה המסווגיםכלמצופה כי הרשויות הרלוונטיות ישקיעו את כל העבודה הנדרשת לשם בחינת 
כעברות זיוף, ימיינו את העבירות לפי סוגי הזיוף וההתחזות, ויספקו למחוקק מידע אמין ובדוק בדבר

.200824ההיקף המדויק של עבירות הזיוף וההתחזות. נזכיר כי המשטרה התחייבה לספק נתונים עוד בשנת 
הימנעות הרשויות מעריכת בחינה מקיפה בדבר היקף התופעה, מעידה יותר מכל על קלישות הטענות בדבר

".מאות אלפי תעודות זהות מזויפות בישראל"

הנחת היסוד [היא] שפושע המעוניין לבצע הרכשה כפולה פשוט לאהרשות הביומטרית טוענת כי "   ב.
". לכן, צפוי כי במהלך תקופת המבחן פושעיםיתנדב ל[הוציא תעודה ביומטרית במהלך] תקופת המבחן

יעדיפו לעשות שימוש בתעודות רגילות. כלומר, צפוי כי פושעים המעוניינים להשיג זהות נוספת, יבחרו
להוציא תעודות זהות רגילה, ולא ביומטרית, כל עוד ניתן לעשות כן.

במהלך תקופת המבחן מהווה אומדןרגילותאם כך, כמות ההרכשות הכפולות בהנפקת תעודות זהות   
מקסימלי לכמות מקרי ההרכשות הכפולות הצפויות במהלך הנפקה ביומטרית עתידית. רשות האוכלוסין

 היו מסוג התחזות כפולה, במטרה להשיג2014וההגירה לא ציינה כמה מתוך מקרי התחזות שהתגלו בשנת 
תעודת זהות רגילה בלשכות האוכלוסין.

 מקרי זיוף והתחזות,70 בלבד של עברות התחזות מתוך שני מקרים התגלו 2014נזכיר כי במהלך שנת 
ומקרה נוסף של התחזות בהרכשה הראשונית.

". לא ברור מדוע במדד זה הוכללו עבירותעבירות זיוף תיעוד לאומי ישראליהרשות נדרשה לדווח על "   ג.
של זיוף תמציות רישום. באותה מידה ניתן לכלול זיוף תעודות הסמכה מקצועית, זיוף תארים אקדמאים,
זיוף תעודות נישואין וגירושין, וזיוף של כל תעודה אחרת. לא ברור גם מדוע הוכללו זיופים של דרכונים

".תיעוד לאומי ישראליזרים, שאינם "

5.1.9350,000  ≟70

. (שבעים)70, לעומת כ- (שלוש מאות וחמישים אלף)350,000ניתן לסכם את העניין כולו בשני מספרים: 

המאגר הביומטרי הוצג כהכרח, מתוך הנחת עבודה כי בארץ חיים מאות אלפי אנשים עם תעודות זהות
 מקרי זיוף של תיעוד לאומי והתחזויות בשנה, וכולם היו נמנעים ע"י שימוש70מזויפות. בפועל, דווח על כ-

בתעודות זהות חכמות או ביומטריות. גם אם נכפיל ואף נשלש את נתוני האמת, ההנחה שבבסיס עבודת
המטה, כי נדרש מאגר ביומטרי לשם טיפול במאות אלפי זיופים, הוכחה כשגויה. משנשללו הנחות היסוד,

אין עוד תוקף למסקנות עבודת המטה בדבר הצורך במאגר ביומטרי.

מצער להיווכח כי הרשות הביומטרית לא נותנת לעובדות להשפיע על הנחות הבסיס לפעולתה. לנתונים
אלו כמעט ואין זכר בדו"חות הרשות. היא מסרבת להתייחס לנתוני המשטרה, ועתה היא מבקשת להצדיק

את קיום המאגר הביומטרי לצורך מטרות משנה שאינן בבסיס החוק הביומטרי.

על הצורך בעצם ונזכיר: הרשות, שהוקמה כחלק מהניסוי הביומטרי, מצופה לחוות את דעתה  נשוב 
עניינים מובנה בדרישה, שיכול להסביר היטב מדוע הרשות תעדיף להשתדל אצל ניגוד  קיומה. קיים 

 לעיל.5.1.2; ר' פרק 1181ב, עמ' 61מבקר המדינה, דו"ח שנתי 24
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והמשאבים שהושקעו כוח-האדם  עם תקציבה, תקני  לחידלון,  ולא  לחיים  דינה  לפסוק את  המחוקק 
בהקמתה עד כה.

סוגי עברות הזיוף וההתחזות5.2

סוגי תיעוד בהנפקה5.2.1

קיימים סוגים שונים של תיעוד שיכול להיות מונפק, בהתאם לסוג התיעוד עצמו והמידע שנאסף בתהליך
ההנפקה:

 – תעודה מודפסת, העשויה לכלול סימנים מיוחדים או אמצעי אבטחה המקשים על הזיוף.תעודת נייר(א)
תעודות הזהות הישראליות לא כוללות אמצעי הגנה, וניתן לזייפן באמצעות מדפסת צבעונית, צילום

פספורט ומכשיר קפסולציה משרדי.

 – כרטיס פלסטי עם שבב מידע אלקטרוני, כמו כרטיס אשראי מתקדם. בשבב המידעתעודה חכמה(ב)
ניתן לאחסן מידע (מוצפן או לא מוצפן) כגון פרטים על התעודה או על בעליה. המידע השמור בתעודה

ניתן לאימות באמצעים קריפטוגרפיים וכך הוא מוגן מזיוף.

– תעודה חכמה שמוצפנים בה פרטים ביומטריים של המחזיק בה. בעת ההנפקהתעודה ביומטרית(ג)  
נאספים נתונים ביומטריים של נושא התעודה, ומוצפנים בשבב המידע שבתעודה. אימות זהות נושא
התעודה נעשה ע"י השוואת המידע הביומטרי המוצפן לנתונים ביומטריים הניטלים בזמן אמת. כדי
אימות המאפשר  באופן  הביומטרי  המידע  של  תבניות  לשמור  די  התעודה,  בעל  פרטיות  על  להגן 

ביומטרי אך לא מאפשר את שחזור המידע הביומטרי המלא.

 – בעת הנפקת תעודה ביומטרית נשמר המידע הביומטרי במאגרתיעוד ביומטרי עם מאגר ביומטרי(ד)
כללי של כל אזרחי המדינה.

סוגי עברות זיוף והתחזות5.2.2

עברות הזיוף וההתחזות מתחלקות לכמה סוגים:

– זיוף פיזי של התעודה, למשל ע"י הדפסת תעודה מזויפת במדפסת צבעונית ושימוש במכשירזיוף(א)  
את הזיוף הפיזי לבלתי אפשרי.מספיקה על מנת להפוך קפסולציה. תעודה חכמה 

לצורך התחזותאחד מסוגי הזיוף הוא  לפלוני ללא שימושזיוף  זהות באמצעות התחזות  גנבת   –  
מונע זיוף תעודה עם פרטיו של פלוני. שימוש בתעודות חכמות  בתעודה מקורית, אלא באמצעות 

התחזות מסוג זה, גם ללא שימוש בביומטריה, שכן לא ניתן לזייף פיזית את התעודה.

– גנבת זהות באמצעות התחזות לאדם אחר תוך שימושהתחזות לאחר (באמצעות תעודה גנובה)(ב)  
בתעודה אמיתית. תעודה ביומטרית הופכת את ההתחזות לקשה עד-מאוד, שכן ניתן לוודא את זהות
בעל התעודה ע"י אימות ביומטרי בעזרת הנתונים המקודדים בתעודה. הגנה קריפטוגרפית מונעת את

זיוף הנתונים המקודדים בתעודה החכמה.

 – התחזות בעת הנפקת התעודה, כלומר אדם שטרם הוציא תעודת זהותהתחזות בהרכשה הראשונית(ג)
מזדהה כאדם אחר או לאדם פיקטיבי בלשכת האוכלוסין, וכך משיג תעודת זהות בזהות שאינה שלו.
של הביומטריים  נתוניו  שכן  התשאול הראשוני,  בעת  למנוע התחזות  מסוגל  אינו  ביומטרי  מאגר 
תעודה להוציא  יבקש  האחר  האדם  כאשר  רק  תתגלה  ההתחזות  במאגר.  נמצאים  לא  המתחזה 

ביומטרית, אם אדם כזה קיים.

התחזות לאדם שלא קיים במערכת (ברוב המקרים, יצירת אדם פיקטיבי), קיימת בעיקר בנקודות
ההגירה לישראל.

– אדם שכבר הוציא תעודת זהות חוזר ללשכת האוכלוסין ומזדהההתחזות מסוג הרכשה כפולה(ד)   
כאדם אחר, וכך משיג זהות נוספת. באופן מדויק יותר, הרכשה כפולה היא פעולתו של אדם להרכשת
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תעודה בזהות שאינה שלו, על פי רוב בנוסף לזהותו האמיתית. מאגר ביומטרי יכול למנוע (חלקית)
התחזות מסוג זה, ע"י זיהוי ביומטרי (חיפוש נתוני המבקש במאגר הקיים).

–זיוף נתונים ביומטרייםיוער, כי קיימים סוגי התחזות נוספים, כדוגמת תרחיש שעדיין נדיר יחסית:   
אדם נוטל נתונים ביומטריים, כגון טביעת אצבע של אחר, ו"מלביש" את הנתונים הללו על עצמו. מאגר
ביומטרי לא יכול להתמודד עם התחזויות מסוג זה. דוגמה נוספת לזיוף נתונים ביומטריים היא הפללת

אדם ע"י השתלת נתוניו הביומטריים בזירת פשע.

מניעת עברות זיוף והתחזות5.2.3

מונע פיזי של התעודה. קידוד הנתונים הביומטריים בתעודה  זיוף  עצמה,  תעודה חכמה מונעת, בפני 
הביומטריים לנתונים  המחזיק  של  הביומטריים  נתוניו  את  להשוות  ניתן  שכן  זהות,  וגנבת  התחזות 
המקודדים, בדיוק כפי שנערך זיהוי ביומטרי של נוסע בעל דרכון ביומטרי. לשם כך אין צורך במאגר

ביומטרי. מאגר ביומטרי אינו מסוגל למנוע התחזות בעת התשאול הראשוני.

יכולות סוגי התעודות, המאגר הביומטרי ותשאול למנוע את צורות הזיוף הטבלה הבאה מסכמת את 
השונות.

התחזותזיוף
(גנבת תעודה)

הרכשה
ראשונית

הרכשה
כפולה

✘✘✘✘תעודת נייר

✘✘✘✔תעודה חכמה

✘✘✔✔תעודה ביומטרית

✔✘––מאגר ביומטרי

✔-✔-––תשאול מוגבר

תעודה ביומטרית +
מאגר ביומטרי

✔✔✘✔

תעודה ביומטרית +
תשאול מוגבר

✔✔-✔-✔

גילוי התחזות5.2.4

רוב עברות הזיוף וההתחזות דינן להתגלות במוקדם או במאוחר. במוקדם – בעת ביצוע העבירה; במאוחר
– לאחר שקרבן העברה יתלונן על הזיוף או ההתחזות. השימוש בתעודה חכמה או בתעודה ביומטרית הופך

את גילוי העברה למידי, וכך נמנעים הזיוף או ההתחזות.

כמו כרטיס אשראי, תעודה חכמה ניתנת לביטול מרחוק. אם תעודה אובדת או נגנבת, בעל התעודה נדרש
לדווח מידית על האבדן או הגנבה, ותוקף התעודה מבוטל לאלתר. ניסיון להשתמש בתעודה המבוטלת

מדווח לגורם המנפיק, ולכן ניסיון התחזות באמצעות תעודה שדווחה כאבודה יתגלה מידית.

בעת הנפקת תעודה חדשה תוקף התעודה הקודמת מבוטל לאלתר. במקרה של התחזות בהנפקה, התעודה
שבידי בעל הזהות האמתית (הקרבן) מתבטלת מידית. אם הקרבן עושה שימוש תדיר בתעודה, הוא יגלה כי
התעודה שבידיו אינה תקפה עוד, וניסיון ההתחזות בהרכשה יתגלה ויטופל תוך זמן קצר. לשם כך אין

צורך במאגר או אפילו בתעודה ביומטרית.

אם הקרבן טרם הוציא תעודה, ההתחזות בהרכשה תתגלה ברגע שהוא יבקש להוציא תעודה. המקרה
היחיד של התחזות בהרכשה שארע בתקופת המבחן (התחזות של אדם לאחיו התאום), התגלה בעת שהאח

האחר ביקש להנפיק תיעוד.
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תשאול מוגבר מקשה מאוד על התחזות בהרכשה, גם בהרכשה הראשונית וגם בהרכשה החוזרת, שכן
המתחזה צריך להכיר טוב מאוד את הקרבן כדי לעבור את התשאול בהצלחה. זאת, בהנחה שהתשאול

.25אינו מסתמך על מידע שדלף ממשרד הפנים או על מידע שזמין לכל אדם ברשת

היקף תופעות הזיוף וההתחזות5.2.5

 בחלוקה לפי סוגי2015 ובשנת 2014בטבלה הבאה מסוכמים נתוני עבירות הזיוף וההתחזות שהתגלו בשנת 
 לעיל):5.1.5העבירות, לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה (פרק 

התחזותזיוף
הרכשה

ראשונית
הרכשה
כפולה

20147010שנת 

20158000שנת 

350גם אם נניח שהיקף התופעה הוא פי חמישה מנתוני המשטרה ורשות האוכלוסין וההגירה, נגיע לכ-
שהיקף תופעת ההרכשות הכפולות הצפוי. גם אם נניח של תיעוד לאומי כל שנהמקרים של התחזות וזיוף 

 מכלל עברות הזיוף (אלו שהתגלו ואלו שלא התגלו), מדובר לכל היותר בכחמישה מקרים של2%–1%הוא 
הרכשות כפולות כל שנה, שמאגר ביומטרי יכול אולי למנוע.

ולכן, עולה כאן השאלה המרכזית בדבר נחיצות המאגר הביומטרי:

מסוג זיופים  של  חד-ספרתי  מספר  מניעת  לשם  האם 
הרכשה כפולה, שמאגר ביומטרי עשוי למנוע, ראוי לפגוע
בביטחונם ובפרטיותם של שמונה מיליון אזרחי המדינה?!

מאגר ביומטרי לא יכול למנוע התחזויות בהרכשה ראשונית5.2.6

, מאגר ביומטרי לא יכול למנוע התחזות בהרכשה הראשונית, שכן נתוניו של המתחזה5.2.3כאמור בפרק 
עדיין אינם במאגר. רשות האוכלוסין וההגירה יכולה לאתר (בדיעבד) אירועי התחזות בהרכשה הראשונית,

ודבר זה נעשה ללא שימוש במאגר ביומטרי.

המאגר הוצג ככלי לשם איתור הרכשות כפולות. אולם, כמוסבר להלן, המאגר אינו פתרון קסם כנגד
התחזות בהרכשה כפולה. הוא אמנם מקשה על הרכשות כפולות, אך לא מונע לחלוטין את האפשרות

להוציא זהות נוספת.

החוליה החלשה היא לרוב הגורם האנושי. מערך הנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים לא שונה בכך. בלשכות
נתוניו את  ולדגום  התיעוד  מבקש  זהות  את  לוודא  שתפקידם  פקידים  אלפי  עובדים  האוכלוסין 
הביומטריים. עבריין המבקש להוציא זהות נוספת, צריך למצוא פקיד אחד מתוך האלפים, שתמורת שוחד
ידגום אצבע שגויה, או לא ישים לב שהעבריין משתמש בטביעת אצבע מזויפת (מעין כפפת גומי שמוטבעים
עליה נתונים ביומטריים מזויפים). תמורת סכום לא גדול יצליח עבריין נחוש לעקוף את כל מנגנוני ההגנה

 גםשל תהליך ההרכשה הביומטרי ולזכות בזהות נוספת (שכאמור לעיל, ברוב המקרים תתגלה במהרה 
, כשהאדם שבזהותו מדובר ימצא את עצמו עם תעודה מבוטלת).ללא מאגר ביומטרי

דו"ח המעקב מביא מספר תרחישים בהם המאגר לא יוכל לפתור בעיות של התחזות:

מי שיגיע לבצע הרכשה ראשונית או הרכשה חוזרת לאחר טענת "אבידה" עם טביעת אצבע•
מזויפת;

זיוף התמונה שעל גבי תעודה ביומטרית חכמה או הגעה עם תמונה מזויפת לקבל תעודה.•

.ynet 25/10/2011אביעד קליקמן, "פרשת מרשם האוכלוסין: כך דלף המידע לרשת", 25
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הגורם האנושי – דו"ח זה כמו גם קודמו הצביעו על כך שחלק נכבד מהכשלים במערכת היו•
תוצאה של טעויות אנוש. הגורם האנושי עשוי להוות מכשלה גם במקרים של שיתוף פעולה
בזיוף של מי שיש לו נגישות למאגר ולהרכשת תיעוד ביומטרי. המערכת איננה חסינה מפני

).3.2.6 ו-3.2.5(דו"ח מעקב, סעיפים אלה וגם על בעיה זו יתקשה המאגר להתגבר. 

עברות זיוף והתחזות מדו"ח הרשות הביומטרית5.3

בפרק זה נסקור את הדוגמאות לעברות זיוף והתחזות שהרשות הביומטרית הציגה לעניין הצורך במאגר
ביומטרי. כמוסבר להלן, הדוגמאות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, היו נמנעות בעזרת תעודה חכמה או תעודה

ביומטרית; ללא כל קשר למאגר ביומטרי.

 לדו"ח)3.2.2 ו-3.2.1(פרקים הונאות חשבון בנק ואשראי 5.3.1

הדוגמאות הן של התחזות לאדם אחר, ע"י זיוף פיזי של התעודה, ופתיחת חשבון בנק באמצעות התעודה
המזויפת. במקרים אלו די בתעודה חכמה או בתעודה ביומטרית כדי למנוע את ההתחזויות. יוער כי החוק

אוסר על בנקים לבצע אימות ביומטרי של מחזיק התעודה.

יש לציין שהסיכוי של גורם פלוני לפתוח חשבון מתחזה בבנק הוא נמוך בכל מקרה, שכן הבנק מבצע שורה
של בדיקות מול מאגרי מידע נוספים. אם הייתה בעיה אמיתית של הונאות בנק ואשראי, הבנקים וחברות

האשראי היו מציפים את הבעיה לפני שנים רבות.

 לדו"ח)3.2.3(פרק הונאות בענף הנדל"ן 5.3.2

הדוגמאות הן של התחזות לאדם אחר באמצעות זיוף התעודה. גם במקרים אלו די בתעודה חכמה או
בתעודה ביומטרית כדי למנוע את ההתחזויות.

אולם בפועל, הונאות הנדל"ן נעשות ע"י זיוף מסמכי ירושה, ייפויי-כוח פיקטיביים או מסמכים נוטריוניים
, או בפרשת26זרים. לכן, המאגר הביומטרי לא היה מונע הונאות נדל"ן, כמו בפרשת דב פיכמן וגל הרינג

.27גנבת הקרקעות השיטתית בצפון, שנחשפה לאחרונה

 לדו"ח)3.2.4(פרק הונאות עסקיות ומסחריות 5.3.3

הדוגמאות הן של התחזות לאדם אחר באמצעות זיוף תעודה, ודי בתעודה חכמה או בתעודה ביומטרית
כדי למנוע את ההתחזויות.

 לדו"ח)3.2.5(פרק הונאת זהות מול גורמים ממשלתיים 5.3.4

בתעודה או  חכמה  בתעודה  ודי  תעודה,  זיוף  באמצעות  אחר  לאדם  התחזות  של  הן  הדוגמאות  רוב 
ביומטרית כדי למנוע את ההתחזויות.

שונה. לפי כתב האישום, הנאשמת ביצעה עברות של התחזות בהרכשה –28המקרה של שרונה פרינץ  
הוצאת תעודת זהות, דרכון ורישיון נהיגה במרמה, תוך שימוש בפרטיו של אדם אחר. הנאשמת קיבלה
לידיה את תעודת הזהות של האדם שהתחזתה אליו, והיו בידיה רק הפרטים הבסיסיים של אותו אדם.

לכן תחקור בלשכות האוכלוסין היה חושף את ניסיון ההתחזות.

 לדו"ח)3.3.1(פרק הפיגוע במלון "פארק" בנתניה 5.3.5

שוב, זאת דוגמה של זיוף תעודות זהות. כדי למנוע את הזיוף אין צורך בתעודה ביומטרית, ודי בתעודה
, ייתכן שהפיגוע1996חכמה. לפיכך, אילו הנפיק משרד הפנים לאזרחי המדינה תעודות חכמות כבר בשנת 

במלון "פארק" בנתניה היה נמנע, שכן המחבלים לא היו יכולים לזייף את התעודות הישראליות.

 מדינת ישראל נ' דב פיכמן וגל הרינג.180/99ת"פ 26

.27/04/2015 גלובס ישראלים גנבו קרקעות בצפון באופן שיטתי", 30חן מענית ואלה לוי-וינריב, "חשד: יותר מ-27
.11/05/2015 גלובסאודי ששון, "למה כ"כ קל לגנוב קרקעות בישראל – ומה אפשר לעשות?", 

 מדינת ישראל נ' שרונה פרינץ.33300-04-13ת"פ 28
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תגובת הרשות הביומטרית לממצאים5.4

טענה: תופעת ההרכשות הכפולות היא תופעה רחבת היקף5.4.1

ראשית, הרשות הביומטרית ממשיכה לטעון כי תופעת ההרכשות הכפולות היא תופעה רחבת היקף:

תופעת ההרכשות הכפולות המבוצעות תוך התחזות מול פקיד הנה תופעה רחבת היקף. מנתוני
רשות האוכלוסין (הממוסמכים) עולה כי מידי שנה מתקבלים בלשכות רשות האוכלוסין למעלה

 תעודות זהות600,000 דיווחים על אבדן או גניבת תעודות זהות וזאת מתוך סך של כ-160,000מ-
חדשות המונפקות בכל שנה. כלומר, מעל רבע מהתעודות מונפקות מדי שנה למי שדיווח על
אובדן או גניבה. מבדיקת המשטרה (הממוסמכות) עולה כי רבים מאלו המדווחים על אובדן או
גניבה רשומים במרשם המשטרתי הפלילי, עובדה המצביעה על קשר מובהק בין דיווח על אובדן
או גניבת תעודת זהות ופעילות פלילית. להרחבה בנושא זה, ראה את מסמך "נחיצות המאגר

 – תופעת ההרכשות הכפולות וגניבת הזהויות".Iהביומטרי פרק 

הוועדה המייעצת/מפקחת קבעה מפורשות כי לא הונחה תשתית עובדתית להוכחת טענות אלו:

לאור המידע אשר הובא על ידי הרשויות ביחס לתופעת "ההרכשות הכפולות", הבעיה עמה
סבורה הוועדה המייעצת כי לא הונחה תשתית מספקתאמור המאגר הביומטרי להתמודד, 

 בישראל.כיוםבאשר לקיומה של תופעה כזו, 
).56, עמ' 4.3.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק 

טענה: "מבט צופה לעתיד"5.4.2

במסמך ההתייחסות, הסבירה הרשות הביומטרית את הסיבות שהביאו אותה להתעלם ולהצניע את נתוני
":במבט צופה עתיד ולא לעברהאמת. הסיבה לכך, לדבריה, היא שהיא בחנה את הסכנות "

לעבר.[…]  ולא  לעתיד  צופה  מערכת  של  נכון  צריךתכנון  הביומטרי  התיעוד  פרויקט   
"להילחם את המלחמה של מחר" ולא "להילחם את המלחמה של אתמול".

תכנון ראוי, על פי מתודולוגיה סדורה, מחייב בכל מערך טכנולוגי גדול תהליך סדור של ניהול
סיכונים. תהליך זה נועד כדי להצביע על בעיות אפשריות הצפויות לאורך כל חיי הפרויקט
ובפרט בעתיד. נתוני העבר הם רק חלק אחד, ולא בהכרח עיקרי מהתמונה הכוללת עבור תהליך
ניהול סיכונים, באותה מידה שביצועי עבר של מנייה בבורסה אינם מספקים חיווי כזה של 
ניהול הסיכונים היא תמיד זו. ההסתכלות של  מהימן כלשהו לגבי ביצועי העתיד של מנייה 

קדימה, לעתיד. נתוני העבר הם אכן תשתית חשובה, אך בפירוש לא תשתית יחידה.
).2.2.2(מסמך התייחסות, פרק 

הרשות מבקשת לכמת סכנה פוטנציאלית עתידית, שאינה קיימת כיום אך ניתן לכאורה לצפות כי היא
עתידה להתקיים, והמאגר הביומטרי הוא פתרון הנטען לבעיה זאת. הרשות הביומטרית מבקשת כי נקבל
כתורה מסיני את הצפי שלה בדבר היקף התופעה, למרות שהיא מודה במפורש כי אין לה תשתית עובדתית

מהימנה בדבר ההיקף החזוי של התופעה:

היכולת לכמת את אפקט בגלל חוסר  בעיה סבוכה מאד, בחלקה  מתן הערכה מהימנה היא 
ההרתעה ובחלקה בגלל שנתונים על זיופי זהות אינם מתויגים ככאלו בתיקי המשטרה, אלא
מתויגים על פי העבירות שבהן היו מקרים כאלו. לדוגמה, תיק של הונאה יתויג כמקרה הונאה

(שם).ולא כמקרה של זיוף זהות, למרות שמקרה כזה היה בסיסו של התיק.

הוועדה המייעצת/מפקחת קבעה כי בעיה של הרכשות כפולות עלולה להתקיים בעתיד, אך דחתה לחלוטין
את ההערכות של הרשות בדבר היקף הבעיה, בהיותן מוגזמות:

כיום, עמדת קיומה של תופעת "הרכשות כפולות"  אף שאין נתונים כמותיים המלמדים על 
הוועדה היא כי יש ממש בטענת הרשויות לפיה תופעת "ההרכשות הכפולות" צפויה להתפתח

עצמו.  התיעוד  את  לזייף  מאד  יהיה קשה  כאשר  חכם,  לתיעוד  עם המעבר  הונחהבעתיד, 
תשתית בדבר התרחשותה הצפויה של תופעת ההרכשות הכפולות, גם אם לא במלוא

).15(דו"ח הוועדה מייעצת/מפקחת, תקציר מנהלים, עמ' ההיקף הנחזה על ידי הרשויות.
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הערכת היקף התופעה5.5

אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תופעה של הרכשות כפולות היא תופעה שעשויה להתרחש בעתיד, על-אף
. השאלה המהותית היא האם ניתן להעריך עד כמה יהיה היקףכיוםשהוכח שהיא כמעט ואינה קיימת 

התופעה משמעותי בעתיד, על-סמך הנתונים הקיימים. הרשות הביומטרית טוענת כי לא ניתן להעריך את
היקף התופעה. נסביר מדוע עמדת הרשות שגויה ומטעה.

הערכה מתוך כלל מקרי הזיוף5.5.1

כיום, קל לזייף מסמכי זיהוי. בעתיד, יהיה הרבה יותר קשה לזייף מסמכי זיהוי. לכן, מספרן הכולל של
, מהווה אומדן מקסימלי של מספרן הכולל של עבירות מסוג זהכיוםעבירות מסוג זיוף תיעוד והתחזות 

 מקרי זיוף100בעתיד. בהתאם לנתוני האמת (שהרשות הצניעה בדו"חותיה), בישראל מתגלים פחות מ-
, או אפילו200והתחזות כל שנה. לצורך העניין, נניח שלא כל המקרים מתגלים, וכי המספר האמתי הוא 

בשנה. עתה נשאלת השאלה: כמה מתוך 400 או 200  עבירות הזיוף (מכל הסוגים ומכל המינים),400   
צפויים להיות מוחלפים בעבירות התחזות מסוג "הרכשה כפולה"?

 מסך עבירות10%לצורך הדיון נניח שההיקף הצפוי של עבירות ההתחזות מסוג "הרכשה כפולה", הוא כ-
(ולא  אנו מגיעים2%הזיוף  נתוני האמת).  יחדיו, לפי  ובהרכשה כפולה  , התחזות בהרכשה הראשונית 

האם כדי לפתור בעיה שההיקף החזוי שלה הוא כמה עשרות מקרים לשנה, מקרים בשנה. 20להיקף של 
יש להקים מאגר ביומטרי, על סכנותיו הרבות?

ו-2.2.2בפרקים  של מסמך ההתייחסות חסר נתון אחד: נטען כי תיעוד ביומטרי ללא מאגר ביומטרי3   
מביא לתופעה של הרכשות כפולות. לפיכך, במדינות בהן קיים תיעוד ביומטרי ללא מאגר ביומטרי, ניתן
לבחון את התפלגות עבירות הזיוף, וכך למדוד את ההיקף התופעה יחסית לסך עבירות הזיוף וההתחזות
הידועות. לטענת הרשות קיים מידע רב בדבר הסכנות הכרוכות בהרכשה כפולה. מצופה מהרשות להציג

פילוח של העבירות, ממנו ניתן להסיק וללמוד על היקף התופעה הצפוי.

נתונים מהעולם5.5.2

.29הרשות הביומטרית מציינת כי מדינות שונות בעולם עושות שימוש ביומטרי לצורך מערך זהות לאומי
בחלק מהמדינות הוקמו מאגרים ביומטריים של תמונות פנים לצורך הנפקת דרכונים ביומטריים. הרשות

הרשות יכולה בקלות רבה לבררהביומטרית טוענת שהיא מחליפה מידע עם רשויות דומות בעולם. לכן, 
מה היקף תופעת הזיוף, על כל סוגיה וגווניה, ממדינות שונות בהן קיים מסמכי זיהוי ביומטריים, עם או

ללא מאגר ביומטרי לצידו.

נתונים מסוג זה לא הוצגו על ידי הרשות. הנתונים קיימים – למשל במקומות בהם נעשה שימוש בדיעבד
זיוף מקרי  לזהות  או  הנתונים  את  לטייב  כדי  ביומטריים,  ונתונים  תמונות  להשוואת  באלגוריתמים 
והתחזות (כדוגמת ניו-זילנד). מדינות שונות עושות השוואה של נתוני ההרכשה אל מול המאגר המשטרתי
(כדוגמת בריטניה). נתונים אלו יכולים לספק מידע בדבר ההיקף הצפוי בפועל של תופעת התחזות בהרכשה

הראשונית ותופעת ההרכשה הכפולה.

 ערכה הממשלה2012 מיליון תמונות. בשנת 4.5ממשלת ניו-זילנד מפעילה מאגר תמונות דרכון הכולל כ-
נתונים במאגר התמונות ולשם כך השתמשה באלגוריתמים לזיהוי כפילויות במאגר.30הליך של טיוב   ,

65 התאמות אפשריות, שנבדקו ידנית על ידי צוות מפעילים. בסופו של דבר נמצאו 210,000ההליך הציף כ-
 מקרים הופנו לחקירת משטרה. רוב ההחשדות האחרות נגרם עקב30חשודים בהרכשה כפולה, מתוכם 

כלומר, מתוך  תושבים הנמצאים במאגר, התגלו 4,500,000תקלות פקידותיות שונות.  מקרים של30   
התחזות מסוג הרכשה כפולה.

מערך תיעוד לאומי, כלומר מערך להנפקת תעודות זהות או דרכונים. רישיונות נהיגה אינם מערך תיעוד לאומי.29

30Jared Savage, "Checks reveal 65 false passports", New Zealand's Herald 05/11/2012.
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יהיו אלו שיטענו ש"ישראל אינה ניו-זילנד", ושבישראל חיים מאות אלפי אנשים עם תיעוד מזויף. ועדיין,
גם אם נכפיל את הכמות פי עשרה או פי מאה, נקבל שאמנם קיימת תופעה של הרכשות כפולות, אך

היקפה זניח למדי.

שאלת המידתיות5.6

עיקרון המידתיות, אשר שימש לא אחת בפסיקות בית המשפט העליון, נועד לקבוע האם החקיקה היא
. האם ישנה התאמה בין מטרת החקיקה ובין האמצעי1מידתית תוך שימוש בשלושת המבחנים הבאים: 

. האם האמצעי המפורט בחקיקה הוא זה אשר פגיעתו בפרט היא הפחותה ביותר מבין כל2המפורט בה? 
. האם ישנו יחס ראוי בין התועלת שתצמח מהשגת3האמצעים הניתנים לשימוש לשם השגת המטרה? 

המטרה ובין הפגיעה בזכויות הפרט כתוצאה משימוש באמצעי הנ"ל?

המבחן השלישי הוא החשוב ביותר מכיוון שהוא דורש שפגיעת האמצעי המפורט בחקיקה תהיה פחותה
לא רק ביחס לחלופות אפשריות, אלא גם ביחס לנזק שהוא גורם לזכויות הפרט באופן כללי.  בהקשר זה,

נביא את דברי בית המשפט העליון עת פסק כי אין להפריט את בית הסוהר:

אף שתיקון  על  כי  לומר  אפוא,  של28ניתן,  הכליאה  תנאי  את  לשפר  מתוך שאיפה  נולד   
האסירים, הרי תכליתו של ההסדר החקיקתי הקונקרטי שנבחר כאמצעי להגשמת שאיפה ראויה
זו היא השגת חסכון כלכלי רב ככל הניתן עבור המדינה... במתח זה בין האינטרס הציבורי לבין
זכויות הפרט, הנטייה היא להגן ככל הניתן על היקפן של זכויות האדם עד לאותו גבול שמעבר

אליו עלול האינטרס הציבורי באכיפת החוק להיפגע פגיעה קשה ומהותית.
 חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר).2605/05                                               (בג"ץ 

ככלי מוצג  הביומטרי  אמינות המסמכים המזהים. המאגר  על  שמירה  הביומטרי היא  המאגר  מטרת 
למניעת התופעה של הרכשה כפולה של מסמכי זיהוי, והוא מקיים את מבחן המידתיות הראשון. לעומת
זאת, המאגר הביומטרי נכשל במבחן השני, שכן לא זו בלבד שהוא אינו האמצעי שפגיעתו היא הפחותה
ביותר, אלא להפך – המאגר הביומטרי הוא האמצעי שפגיעתו הרבה ביותר. כפי שעולה מדו"ח זה, כל אחת
מהחלופות, כגון תשאול מוגבר או השיטה הבלגית, פגיעתן פחותה בהרבה מזו של המאגר. אפילו החלופה

של מאגר תמונות  פנים עליה ממליצה הוועדה המייעצת/מפקחת, פוגענית פחות מהמאגר המלא.

, בהתחשב בפגיעתו7 ו-5המאגר הביומטרי נכשל גם במבחן המידתיות השלישי, העיקרי. כמוסבר בפרקים 
בפרטיות, בסיכון הביטחוני הנלווה, בעלותו, ובכך שבעיית ההרכשה הכפולה היא בעיה תאורטית, עתידית,
אשר סביר שתחול רק בהיקפים קטנים, המאגר הביומטרי מהווה פגיעה רחבת היקף ומידית, שאינה

עומדת ביחס ראוי לתועלת האפשרית שבהקמתו.

בהקשר של בדיקת חלופות, בית המשפט העליון כבר פסק, לא אחת, כי מבחן המידתיות קשור הוא
בבחינת החלופות; על המדינה לבדוק את כל החלופות, ולא להסתפק בחלופה שמאפשרת את התוצאה
הרצויה, אלא לבדוק חלופות אשר אינן פוגעות בזכויות אדם, גם אם אותן חלופות לא מספקות למדינה
את הפתרון המלא. בשני מקרים בית המשפט העליון הורה למדינה בעבר לבחון חלופות כאשר הפתרון

שהוצג הפר זכויות אדם:

על המפקד הצבאי לשקול חלופות אשר גם אם תרומנה למידת ביטחון פחותה, הן תגרומנה
להקטנה משמעותית (גם אם לא מלאה) בפגיעה בחיי התושבים המקומיים.

 מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל).2056/04(בג"ץ 

 לשקול מחדש, בתוך זמן סביר, את החלופות השונות של תוואי גדר ההפרדה4-1על המשיבים 
באלפי מנשה, תוך שעליהם לבחון חלופות ביטחוניות הפוגעות פחות בחיי התושבים של כפרי
זה יש לבחון את החלופה לפיה המובלעת תכלול את אלפי מנשה בלבד המובלעת. בהקשר 
וכביש מחבר לישראל, תוך העתקת הכביש הקיים המחבר בין אלפי מנשה לבין ישראל למקום

 מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל).7957/04(בג"ץ אחר בדרום המובלעת.

אין מחלוקת, כי בחינת המידתיות חייבת להתבצע באמצעות החלופות; במקרה שלנו, החלופות שהוצגו:
הן השיטה הבלגית, הן שיטת התשאול המוגבר, הן חלופת מאגר התמונות המופחתות ואפילו הצעת הועדה
המייעצת/המפקחת לשימוש במאגר תמונות פנים בלבד, כל אחת מהן משיגה את הפתרון בצורה מידתית

יותר.
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מאגרים ביומטריים בעולם המערבי.6

לתכנית הדומים  הדמוקרטי-המערבי,  בעולם  ביומטריים  מאגרים  של  קיומם  לגבי  ההשוואתי  הדיון 
הישראלית, צריך להסתמך על נתונים ברורים. למרבה הצער, עולות סתירות בין הנתונים המסופקים

 מרכז המידע והמחקר של הכנסת. הסקירות מציגותלבין הנתונים של סקירת הביומטרית על-ידי הרשות
תמונות שונות בתכלית, ובפרק זה נציג את מקור הסתירות.

תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם, לפי סקירת הרשות הביומטרית6.1

: מאגרים ביומטריים ומגמותIIהרשות הביומטרית פרסמה מסמך בשם "נחיצות המאגר הביומטרי חלק 
 מדינות מערביות (לפחות) הוקמו מאגרים ביומטריים13עולמיות בתחום הביומטריה". במסמך נטען כי ב-

עבור אזרחי אותן המדינות. כך נטען גם בדו"ח המסכם.

בתחום בעולם  הנעשה  לבחינת  מקיפה  מחקר  עבודת  בוצעה  הנחיצות  בחינת  במסגרת 
במסמך לראות  ניתן  העבודה  תוצר  את  ביומטריים.  מאגרים  יישום  על  בדגש  הביומטריה, 

כשבתמצית ניתן לומר כי בשנים"מאגרים ביומטריים ומגמות עולמיות בתחום הביומטריה" 
האחרונות הולכת ומתפתחת בעולם מגמת השימוש בביומטריה ככלי נפוץ לאימות זהות

תחומים. במגוון  מהימנותמשתמשים  של  גבוהה  רמה  נדרשת  בהם  אשר  ביישומים   […]  
בתהליך ההזדהות יש לעיתים קרובות שימוש גם במאגרי נתונים ביומטריים מרכזיים.

, ובהן: שווייץ, דנמרק, בלגיה, בריטניה, צרפת, אוסטרליה, ניובמדינות מובילות רבות בעולם
ועוד,  הברית  ארצות  קנדה,  ברזיל,  ספרד,  הודו,  מקסיקו,  פינלנד,  בשניםזילנד,  הוקמו 

האחרונות מאגרי נתונים ביומטריים הכוללים את פרטי אזרחי המדינות במסגרת הנפקת
).3.8(דו"ח מסכם, פרק  תיעוד לאומי, דרכונים או רישיונות נהיגה.

הרשות טוענת למגמה עולמית של שימוש גובר בביומטריה לצורך אימות זהות, ויש לא מעט מן האמת
בטענתה זו. היא טוענת עוד, כי מדינות מערביות רבות בעולם הקימו מאגרי נתונים ביומטריים הכוללים
את פרטי אזרחי אותן המדינות. את הטענה הזאת הפריך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כמוסבר להלן.

תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם, לפי סקירת הממ"מ6.2

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, ח"כ משה גפני, ביקש מהממ"מ לערוך עבור הוועדה מחקר בדבר
תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם. הממ"מ פרסם סקירה מקיפה, "אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי

.32, אשר מעדכנת סקירה קודמת בנושא31זיהוי ושמירת המידע במאגרי מידע ממשלתיים – תמונת מצב"

המסמך סוקר את המדינות המערביות לפי המאפיינים הבאים: האם הנפקת מסמכי הזיהוי היא חובה או
רשות; האם מסמכי הזיהוי כוללים מידע ביומטרי; האם הנתונים הביומטריים נאגרים במאגר מרכזי.
המסמך מתייחס למאגרים המיועדים לאזרחי המדינה כולם, לא למאגרים המיועדים לזרים המבקשים

להיכנס למדינה, למאגים המיועדים לחשודים בפלילי וכיוצא באלו.

, קיים (ככל הנראה) מאגר ביומטרי33מן הסקירה המעודכנת עולה שרק במדינה מערבית אחת, פורטוגל
הדומה למאגר המתוכנן בישראל. בשאר המדינות אין חובה להנפיק תעודה ביומטרית, או שהנתונים

הביומטריים נשמרים בתעודה בלבד ולא במאגר:

.24/02/2015 וביום 10/02/2015; הסקירה עודכנה ביום 26/10/2014 ופורסמה ביום 31/03/2014הסקירה הוכנה ביום 31
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H26-10-2014_08-59-57_mmm.pdf
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H11-02-2015_15-25-08_mmmmeodkan.pdf
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H24-02-2015_16-02-48_mmmmeodkan240215.pdf

.2009"אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים, סקירה משווה", ינואר 32
http://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02179.pdf

קיים מידע סותר לגביי פורטוגל. ידוע כי נעשה שימוש בתעודות ביומטריות, אך לא ברור אם המידע נשמר גם במאגר33
 טביעות אצבע נשמרות בתעודה בלבד. בנוסף, החוקה הפורטוגזית אוסרת על הקמת מרשםEPHRביומטרי. לפי דו"ח ה-

."Article 35 section 5: "The allocation of a single national number to any citizen shall be prohibitedארצי: 

http://gemalto.com/govt/inspired/biometrics/portugal, כאן: Gemaltoר' גם סקירת חברת 
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באשר לקיומו של מאגר ביומטרי לצורך הנפקת תעודות זהות, בארבע מתשע המדינות שנעשה
בהן שימוש בתעודת זהות (ללא ישראל), אין מאגר של מידע ביומטרי כלשהו לצורך תעודות

ובפינלנד34הזהות (הולנד, שבדיה, גרמניה וצרפת); בבלגיה ישנו מאגר תמונות עבור הנפקת35   
 ישנו37 ישנו מאגר תמונות אך אין חובה לתת טביעות אצבע; בפורטוגל36תעודות זהות; בשווייץ

 אין ברשותנו מידע39 ולאוסטריה38מאגר ביומטרי הכול[ל] תמונות וטביעות אצבע; באשר לספרד
).50(ממ"מ, סקירה משווה, עמ' חד משמעי על קיומו או אי-קיומו של מאגר.

התייחסות לסתירות בין הסקירות6.3

ביומטרי מאגר  (אולי)  קיים  בה   – פורטוגל   – אחת  מערבית  מדינה  קיימת  הממ"מ,  לנתוני  בהתאם 
מדינות13שהצטרפות אליו היא חובה לאזרחי המדינה. מנגד, הרשות הביומטרית טוענת כי לפחות ב-  

מערביות (שווייץ, דנמרק, בלגיה, בריטניה, צרפת, אוסטרליה, ניו זילנד, פינלנד, מקסיקו, הודו, ספרד,
ברזיל, קנדה, ארצות הברית) הוקמו בשנים האחרונות מאגרים הכוללים את הפרטים הביומטריים של

אזרחי אותן המדינות. דו"ח המעקב מתייחס לסתירה זו:

דו"ח הרשות השני בחר להתייחס למתרחש בעולם כחלק מהוכחת הנחיצות לקיומו של מאגר
). כמו כן נשלח לוועדה דו"ח נפרד שערכה הרשות הסוקר5.3 סעיף 83-90ביומטרי בישראל. (עמ' 

מגמות ביומטריות עולמיות כחלק מהוכחת נחיצות כאמור.

דו"ח הרשות איננו מפרט את המקורות עליהם נסמך המידע המובא בו על המתרחש בעולם.
2015לעומת זאת, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ערך בנפרד מסמך אקדמי ומעודכן לפברואר 

), המגובה במקורות מפורטים על המתרחש בעולם.2014(המסמך המקורי פורסם במרס 

ממצאי דו"ח מרכז המחקר והמידע הכנסת סותרים בחלקם את הממצאים שהובאו בדו"ח
).3.3(דו"ח מעקב, סעיף  הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

הסיבה לשוני הוא שהרשות הביומטרית מערבת סוגים שונים של מאגרים, מין בשאינו מינו: מאגרים
מאגרים המדינה;  לאזרחי  המיועדים  ביומטריים  מאגרים  עם  יחד  לזרים,  המיועדים  ביומטריים 

יחד עם  אזרחים; מאגרים המיועדים לאוכלוסיות מיוחדות, כגון חשודיםמאגרי חובה להתנדבותיים 
בפלילים, עם מאגרי נתונים על כלל אזרחי המדינה; ועוד.

סקירת הממ"מ העדכנית מתייחסת לנתונים שהביאה הרשות הביומטרית. בסקירה מצוין כי הרשות לא
.40סיפקה סימוכין למספר טענות בדבר קיומם של מאגרים ביומטריים במדינות שונות

, נרשם כך:24/06/2015במסמך רקע של ועדת הכנסת המשותפת, שהוכן לקראת הדיון ביום 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביצע בדיקה מעודכנת של המתרחש במדינות אחרות בעולם.
בכל הנוגעדו"ח זה נמצא על שולחן הוועדה. מדו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי: 

של ביומטרי  מאגר  בהן  שקיים  לנו  וידוע  זהות,  בתעודת  שימוש  נעשה  שבהן  למדינות 
כי אין חובה לנו  ידוע  ועל שווייץ, אך לגבי שווייץ  זהות – מדובר על פורטוגל  תעודות 
או ביומטריים,  זיהוי  אמצעי  ללא  תעודה  לבחור  אפשרות  (וישנה  זהות  תעודת  להנפיק 

 תעודה רק עם תמונה ללא טביעות אצבע).

יחד עם זאת –

גם בספרד קיים איסוף של תמונת פנים וטביעות אצבע לצורך הנפקת תעודות זהות (נכון להיום,
יש חובה לתעודת זהות אם כי לא לתעודת זהות אלקטרונית), אך לגבי קיומו של מאגר ביומטרי

המידע שבידינו סותר ואינו חד משמעי.

 בבלגיה נשמרות תמונות אנלוגיות סרוקות, המאפשרות אימות זהות בלבד בהנפקה חוזרת.2.4לפי פרק 34

 בפינלנד אין חובה להוציא תעודת זהות.2.11לפי פרק 35

 בשווייץ אין חובה להוציא תעודת זהות או תעודה אלקטרונית.2.9לפי פרק 36

 לגבי פורטוגל קיימת "אי-בהירות מסוימת ביחס לקיומו של מאגר ביומטרי".2.7לפי פרק 37

 בספרד אין חובה להוציא תעודה אלקטרונית.2.6.1לפי פרק 38

 באוסטריה אין חובה להוציא תעודת זהות.2.12לפי פרק 39

.2.3.3; פרק 132; ה"ש 110ר' סקירת הממ"מ: ה"ש 40
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באוסטריה (שבה תעודת זהות אינה חובה) קיים איסוף של תמונות לצורך הנפקת תעודת זהות,
אך אין בידינו מידע באשר לקיומו או אי-קיומו של מאגר.

בבלגיה, בה חובה לשאת תעודת זהות, ישנו מאגר תמונות אנלוגיות שמשתמע כי אפשרויות
החיפוש בו מוגבלות.

בהולנד, בה אין חובה לשאת תעודת זהות (אלא תעודה מזהה כלשהי), ידוע על מאגרי תמונות
ברשויות המקומיות.

).6, עמ' 24/06/2015(מסמך רקע מיום 

זאת:  היא  והרלוונטית  המשמעותית  אשרהשאלה  ביומטרי,  מאגר  קיים  מערביות  מדינות  באילו 
בעמודים הבאים מוצגת טבלת השוואה בין סקירתהצטרפות אליו היא חובה לכלל אזרחי אותה מדינה? 

לבין לאזרחים,  בין מאגרים המיועדים  מפרידה  הממ"מ. ההשוואה  לבין סקירת  הביומטרית  הרשות 
מאגרים המיועדים לזרים, לחשודים בפלילים וכיוצ"ב. כמו-כן, ההשוואה מפרידה בין תעודות זהות לבין

דרכונים.

התייחסות הרשות הביומטרית6.4

הרשות הביומטרית טוענת כי בידיה מידע בדבר מאגרים ביומטריים נוספים במדינות מערביות. לטענתה,
. אין זה סביר כי דמוקרטיה מערבית מתקדמת שומרת41נאסר עליה לפרסם את הנתונים מטעמי סודיות

. בהיעדר מקורות42מידע ביומטרי מלא על אזרחיה, ללא חוק מסמיך ומבלי שהאזרחים יהיו מודעים לכך
נתונים חסרי בסיס, מוסמכים וממוסמכים, קיימות שתי אפשרויות: או שהרשות הביומטרית מפיצה 
לפיהם ממשלה פלונית אוספת בחשאי מידע ביומטרי אודות אזרחיה, או שאותה ממשלה פלונית משקרת

לאזרחיה.

הרשות טוענת כי בארה"ב הנתונים הביומטריים של אזרחים מבקשי דרכון נשמרים לתקופה לא מוגבלת.
(מרשם המאגרים). החוקRecords Disposition Authorityהרשות טוענת שהיא מסתמכת על נתוני ה-  

בארה"ב מחייב כל רשות פדרלית להצהיר על היקפי המידע הנשמרים במאגריה, ולפרט את מועדי ביעור
, הנתונים43המידע, עבור כל פרט מידע. בניגוד לדברי הרשות, נתוני המרשם גלויים לציבור. לפי המרשם

הביומטריים – הנתונים שאזרחי ארה"ב מוסרים בעת הנפקת הדרכונים – נשמרים לחצי שנה בלבד,
ולאחר מכן נמחקים.

התייחסות הרשות הביומטרית מתמצת למעשה בפסקה אחת. הסוגיה פשוט אינה רלוונטית לשיטתם:

ביומטרי מאגר  של  המנדטוריות  הרישוםסוגיית  האם  כלומר  המתנגדים,  בדוח  המופיעה   
סוגיה משנית מאדלמאגר מחויב בחקיקה או התנדבותי אשר עולה בדוח המתנגדים,  היא 

אנו סבורים שהגישה הנכונה והשקופה היא "לשים הכל על השולחן", כלומר להגדירבעינינו.  
בצורה שקופה, מפורשת ומפורטת את "כללי המשחק". במדינות אחרות ננקטה לעיתים גישה

שונה לגמרי, שהפכה במקרים רבים מאגר התנדבותי לכאורה למאגר מחויב בפועל. 
).4.2(מסמך התייחסות, פרק 

.4.2מסמך התייחסות, פרק 41

) שבבריטניה קיים מאגר ביומטרי לדרכונים בהסתמך על פרסום מכרז24לדוגמה, הרשות טוענת (מסמך התייחסות, ה"ש 42
). לא ניתןWatchlistביומטרי. אך המכרז מתייחס למערכת השוואה ביומטרית של תמונות אל מול רשימת בדוקאים (

להסיק מנתוני המכרז שממשלת בריטניה הקימה, ללא הסמכה כחוק, מאגר תמונות של בעלי דרכונים. 
") Writtenבעדות כתובה   evidence submitted by the Home Officeבנושא שימוש הפנים הבריטי  ") מטעם משרד 

בביומטריה, מוזכרים מאגרים ביומטריים שונים, אף לא אחד מהם מאגר ארצי של אזרחי המדינה.
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/science-and-technology-
committee/current-and-future-uses-of-biometric-data-and-technologies/written/14712.pdf

43https://www.archives.gov/records-mgmt/rcs/schedules/departments/department-of-state/rg-0059/n1-059-04-
002_sf115.pdf
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תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם המערבי – השוואת סקירות6.5

http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H26-10-2014_08-59-57_mmm.pdfמסמך הממ"מ (גרסה ראשונה) מקור:
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H24-02-2015_16-02-48_mmmmeodkan240215.pdfמסמך הממ"מ (גרסה שלישית)

http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H02-02-2015_16-07-00_perek2.pdfמסמך הרשות הביומטרית

(או לרישיונות נהיגה)יש מאגר ביומטרי/תמונות לדרכונים  ✓יש מאגר ביומטרי חובה לתעודות זהות✔ מקרא:
 (או לרישיונות נהיגה)אין מאגר ביומטרי/תמונות לדרכונים✗אין מאגר ביומטרי חובה לתעודות זהות✘
מאגר ביומטרי חלקי או אחר ✗✓  מאגר ביומטרי חלקי או אחר✘✔

אין מידע או קיים מידע סותר?
 מיועד לאזרחים (מאגר לזרים, לחשודים בפלילי וכיוצ"ב)שאינו – מאגר טקסט באפור

٭٭٭٭٭סקירת הממ"מ ٭סקירת הרשות הביומטרית סוגמדינה
האיחוד

האירופאי
Eurodacזרים – 

SIS/Prumחשודים – 
VISזרים – 
Entry/Exitזרים – 

 מבקשי מקלט3.3.21
 מאגר אירופאי משותף3.3.23
 מבקשי אשרות3.3.20
 ביקורת הגבולות3.3.22

 מאגר לזרים – מבקשי מקלט, מסתננים ושב"חים2.1.1
 מאגר לחשודים2.1.2
 מאגר למבקשי אשרה זרים2.1.3
 יום180 מאגר מתוכנן לזרים – המידע ימחק לאחר 2.1.4

✗ דרכונים ביומטריים2.1.5דרכונים

תעודות זהותארה"ב
רישיונות נהיגה

CCDדרכונים – 

 אין תעודות זהות3.2.1
 מאגר תמונות3.3.1
 מאגר תמונות למבקשי דרכון3.3.6

. אין מרשם פדרלי ואין חובה להוציא תעודת זהות2.2
]1[ בחלק מהמדינות מאגר תמונות לרישיונות2.2.1

 ואז נמחקיםTDIS הנתונים נשמרים לחצי שנה ב-2.2.4-5

✘
✓
✓

✘
✓✗
✓✗

US-VISITזרים – 
FBI IAFISחשודים – 
CCDאשרות – 

TWIC
DHS

 מאגר ביומטרי ביקורת הגבולות3.3.3
FBI מאגר ה-3.3.7
 מאגר למבקשי אשרות3.3.5
 מאגר ביומטרי לעובדי ממשל3.3.2
DHS מאגר ביומטרי ה-3.3.4

 מאגר לזרים2.2.2
 חשודים, עובדי ממשל פדרלי וצבא2.2.3
 מאגר לזרים2.2.4

רישיונות נהיגה תקפים בכל המדינות, ולכן ניתן להוציא רישיון נהיגה במדינה אחרת.]1 [

תעודות זהותבריטניה
 מאגר ביומטרי לדרכונים3.3.8דרכונים

!2010בוטל בדצמבר  מאגר ביומטרי לת"ז 2.3.1
✓]1[ אין מאגר ביומטרי2.3.3

✘
✗

 מאגר ביומטרי לזרים2.3.2 מאגר ביומטרי לזרים3.3.9זרים

"לטענת נציג הרשות… נדרש קיומו של מאגר תמונות פנים. [אולם] פרסומים רשמיים של הממשלה הבריטית… אינם מתייחסים לנושא מאגר התמונות".]1 [

תעודות זהותבלגיה
דרכונים

 מאגר תמונות לתעודות זהות3.3.18
 מאגר תמונות לדרכונים3.3.18

]1[לתעודות זהות ורישיונות(לא ביומטריות)  מאגר תמונות 2.4

]1[ מאגר תמונות (לא ביומטריות) לדרכונים2.4
✔
✓

✔✘
✓✗

לפי הממ"מ, נשמרות תמונות אנלוגיות סרוקות, לצורכי אימות זהות בלבד.]1 [

http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H02-02-2015_16-07-00_perek2.pdf
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H24-02-2015_16-02-48_mmmmeodkan240215.pdf
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H26-10-2014_08-59-57_mmm.pdf


תעודות זהותהולנד
דרכונים

!)2011 (המאגר בוטל בשנת  אין מאגר לתעודות זהות2.5.2
 החוק מאפשר מאגר תמונות לדרכונים, בפועל אין כרגע2.5.2

✘
✗

תעודות זהותספרד
דרכונים

 יש מאגר ביומטרי3.3.13
]1[ מאגר ביומטרי הכולל עשר אצבעות3.3.13

 יש מאגר לתעודות זיהוי, אין חובה להצטרף2.6
 לא ידוע לגבי מאגר דרכונים2.6

✔
✓

✘
✗?

הממ"מ העיר כי הרשות הביומטרית לא ספקה סימוכין לטענה זאת.]1 [

תעודות זהותפורטוגל
דרכונים

]1[ התעודות כוללת מידע ביומטרי, אי-בהירות בנוגע למאגר2.7

 אין מידע לגבי מאגר ביומטרי לדרכונים2.7
?✔

?

), נראה כי טביעות אצבע נשמרות בתעודה בלבד.639 (עמ' EPHRלפי דו"ח הממ"מ, "אי-בהירות מסוימת ביחס לקיומו של מאגר ביומטרי". לפי דו"ח ]1 [

✗ אין מאגר ביומטרי2.8דרכוניםפולין

תעודות זהותשווייץ
דרכונים

 יש מאגר ביומטרי3.3.19
 יש מאגר ביומטרי3.3.19

 יש מאגר לתעודות זיהוי, אך אין חובה להוציא2.9
 מאגר ביומטרי לדרכונים2.9

✔
✓

✘
✓

תעודות זהותדנמרק
]1[ יש מאגר ביומטרי3.3.15דרכונים

]2[ ככל הנראה אין מאגר ביומטרי2.10

✓]2[ אין מידע חד משמעי2.10
✘
✗?

הממ"מ העיר כי הרשות הביומטרית לא ספקה סימוכין לטענה זאת.]1 [
), אין בדנמרק מאגרים ביומטריים לאזרחים. בדנמרק אין חובה להוציא תעודת זהות.32 (עמ' TILTהממ"מ מציין כי לפי דו"ח ]2 [

תעודות זהותפינלנד
 מאגר ביומטרי לדרכונים3.3.17, 3.3.14דרכונים

 מאגר עם תמונה ודוגמת חתימה, אין חובה להוציא2.11
✓ מאגר ביומטרי, נמחק לאחר תפוגת הדרכון2.11

✘
✓

תעודות זהותאוסטריה
דרכונים

 לא ידוע אם קיים מאגר, אין חובה להוציא2.12
]1[ לא ידוע אם קיים מאגר2.12

✘
✗?

.88 עמ' EPHR): לאחר שמירת הפרטים הביומטריים בדרכון, המידע הביומטרי נמחק עפ"י חוק. ר' גם דו"ח 31 (עמ' TILTדו"ח ]1 [

תעודות זהותשבדיה
דרכונים

 אין מאגר ביומטרי לתעודות זהות2.13
 אין מאגר ביומטרי לדרכונים2.13

✘
✗

תעודות זהותצרפת
 מאגר ביומטרי לדרכונים6.1דרכונים

 אין חובה להוציא!2012מאגר תעודות בוטל ב- 2.14
✓]1[ יש מאגר לדרכונים2.14

✘
✓

) מציג נתונים סותרים.33 (עמ' TILTדו"ח ]1 [

תעודות זהותגרמניה
דרכונים

 אין מאגר ביומטרי לתעודות זהות2.15
 אין מאגר ביומטרי לדרכונים2.15

✘
✗

✓✓ מאגר תמונות לדרכונים2.16.1 מאגר תמונות לדרכונים3.3.10דרכוניםאוסטרליה

✓✓ מאגר תמונות לדרכונים2.17.1 מאגר תמונות לדרכונים3.3.11דרכוניםניו-זילנד

✓✓ מאגר תמונות לדרכונים2.18.1 מאגר תמונות לדרכונים3.3.24דרכוניםקנדה

TILT 2013http://  www.  coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013 04 12_17 46_final!.pdfדו"ח מקורות נוספים:
EPHR 2011http://cmds.ceu.edu/sites/cmcs.ceu.hu/files/attachment/article/275/ephr.pdfדו"ח 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/tpd_documents/CoE_Progress_report_2013%2004%2012_17%2046_final!.pdf


תכנון המערכת הביומטרית.7

לדרך בה נתייחס 7.1פרק זה יסקור את הליקויים בתכנון ובתורת ההפעלה של המאגר הביומטרי. בפרק 
נתייחס לשאילתות המתוכננות למאגר. בפרק 7.2. בפרק גובשה תורת ההפעלה מחוץ למשרד הפנים  7.3

נציג מספר שגיאות בתכנון אופן פעולת המערכת.

עבודת המטה לגיבוש תורת ההפעלה7.1

גיבוש תורת ההפעלה במיקור-חוץ7.1.1

משרד הפנים העביר את סמכותו לקבוע מדיניות ותורת הפעלה למאגר הביומטרי למטה ללוחמה בטרור
(הלוט"ר). מבקר המדינה מצא בכך פגם, והעיר כי משרד הפנים הוא שצריך היה לבצע את עבודת המטה,

וכי העברת האחריות להתוויית תורת ההפעלה, נעשתה בניגוד גמור לכללי המנהל התקין:

משרד מבקר המדינה העיר כי משרד הפנים מחזיק בתפקידים אזרחיים במהותם שנקבעו בסדרת
חוקים, וכי תורת ההפעלה צריכה להיגזר ממדיניות המשרד, שאמורים לקבוע קברניטיו. היה
במשרד המעורים גורמים  יובילו  ההפעלה  תורת  לגיבוש  המטה  עבודת  לצפות שאת  אפשר 
שתפקידיו חיצוני  גוף  על  זאת  יטיל  לא  ושהמשרד  למימושם  ואחראים  וביעדיו  בפעולותיו 

העיקריים נוגעים לעניינים ביטחוניים.

משרד מבקר המדינה חוזר ומעיר כי תורת ההפעלה כשמה כן היא, תורה שנועדה להגדיר את
הפעולות שמשרד הפנים נדרש לעשות לשם הנפקת תעודת זהות חכמה, ובכללן קביעת תהליכי
ההנפקה, תהליכי תפעול הלשכות ועוד. לדעת משרד מבקר המדינה היות שתעודת הזהות היא
מסמך אזרחי, היה אפשר לצפות כי את עבודת המטה לגיבוש תורת ההפעלה יובילו הגורמים

).1178ב, עמ' 61(מבקר המדינה, דו"ח שנתי המוסמכים במשרד ולא גוף חיצוני. 

'אובדן' מסמכי גיבוש המדיניות7.1.2

ביומטרי במסגרת ניתן לבחון את התהליכים במשרד הפנים אשר הובילו להחלטה להקים מאגר  לא 
פרויקט התיעוד הלאומי, שכן המשרד טוען שמסמכי גיבוש המדיניות אבדו ואינם בנמצא:

משרד מבקר המדינה ביקש לעיין במסמכים המתעדים את הדיונים שקיים המנכ"ל דאז, מר
אריה בר, בעניין תורת ההפעלה שגיבש המטה ללוט"ר ואת ההחלטות שקיבל. […] לא נמצאו
מסמכים המסכמים את הדיונים ואת ההחלטות שהתקבלו במסגרתם. משרד מבקר המדינה […]

בשנים  והמנכ"ל  השר  החלטות שקיבלו  על  המלמדים  מסמכים  לקבל  וכן2007-2008ביקש   
מסמכים שבהם נידונו בשנים אלה תורת ההפעלה והאישור שניתן לה. בתגובה הודיע מנכ"ל
להעביר באפשרותנו  אין  ולכן  נמצאו  לא   […] "[ה]מסמכים  כי  מימון,  גבריאל  מר  המשרד, 

אליכם".

לדעת משרד מבקר המדינה היעדרם של מסמכי מפתח בלשכת מנכ"ל משרד הפנים הנוכחי
על אודות הפרויקט, על מטרותיו, על ההחלטות שהתקבלו בעניינו ועל אבני הדרך שנקבעו
ושעלויותיו רבה  הלאומית  שחשיבותו  בעיצומו,  נמצא  שהפרויקט  פי  על  אף  ליישומו, 

גבוהות, פוגע ברציפות השלטונית.

זאת ועוד, משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי בהיעדר מסמכים על תהליך קבלת
והמנכ"ל השר  התבססו  שעליהם  והנתונים  השיקולים  מהם  לדעת  אי-אפשר  ההחלטות 
את גיבש  שבמהלכם  הדיונים  את  יתעד  הפנים  שמשרד  היה  הראוי  מן  בהחלטותיהם. 
פי ועל  באופן שיטתי  יתעד את מסמכיו  וכי  בעניין כה חשוב,  וקיבל החלטות  מדיניותו 
כדי המדינה,  גנז  ובהוראות  לממשלה  המשפטי  היועץ  בהנחיות  בחוק,  שנקבעו  הכללים 

).1179-1180(שם, עמ' שישמשו זיכרון ארגוני וכדי שיהיה אפשר לעיין בהם.

היעדר ביקורת על מסמכי המדיניות7.1.3

הרשות הביומטרית הסבירה כי ההחלטה על הקמת מאגר ביומטרי נובעת מעבודת המטה שהתבצעה ע"י
הלוט"ר (אשר מסמכי הגיבוש שלה "אבדו", כאמור לעיל):
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הצורך בהקמת המאגר הביומטרי הוגדר כאמור בעבודת המטה שהתבצעה על ידי מטה לוט"ר
והצביעה על הצורך בניהול סיכונים הצופה פני עתיד, על פיו לא ניתן להסתפק בשכלול מסמכי
הזיהוי עצמם, אלא שגם לאחר שכלולם יש לתת מענה לפרצות נוספות שנותרות במערך התיעוד

).3(דו"ח מסכם, פרק הלאומי כאשר מסמכי הזיהוי עצמם אינם ניתנים יותר לזיוף.  

האם מסמך המדיניות של הלוט"ר קובע כי המאגר הביומטרי הוא הפתרון היחיד לבעיית זיוף מסמכי
תיעוד, או כי מאגר ביומטרי יכול להיות פתרון, ויכולים שיהיו גם פתרונות נוספים? הרשות הביומטרית
מסרבת להציג את מסמך המדיניות של הלוט"ר לציבור. גורמים מקצועיים ברשות האוכלוסין וההגירה
הציעו כי תינתן למומחים חיצוניים (בעלי סיווג בטחוני מספק) אפשרות לעיין במסמך, אך הניסיון לקדם

את היזמה נכשל עקב התנגדות הרשות הביומטרית.

עדכון תורת ההפעלה7.1.4

הוועדה המייעצת/מפקחת מציינת כי עולם היישומים הביומטריים משתנה במהירות, ואין מקום להיצמד
לתורת הפעלה שגובשה לפני שנים.

עולם הזיהוי ובתוכו עולם היישומים הביומטריים מתפתח ומשתנה במהירות רבה. ערב קבלת
החלטה בעלת משמעות הנוגעת לכל אחד מאיתנו כפרטים ולמדינת ישראל, נכון להעדיף ראייה
רחבה ועדכנית, הנותנת מענה מספק למטרה הראשונה והמרכזית של החוק, על פני היצמדות

 המשמשת בבסיסו של החוק.2007-2008לתהליך שהיה נכון במועד בו עוצבה תורת ההפעלה 
).19(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, תקציר מנהלים, עמ' 

אופני הפעולה של המאגר הביומטרי7.2

.זיהוי ביומטרי ואימות ביומטרימאגרים ביומטריים ברחבי העולם משמשים בשני אופני פעולה נפוצים – 
.זיהוי הרכשות כפולותהמאגר הישראלי ייחודי בכך שהוא דורש אופן פעולה שלישי, 

)authenticationאימות ביומטרי (7.2.1

בשאילתת אימות, המערכת מקבלת דגימה ביומטרית יחד עם מידע מזהה על אדם, ומחזירה תשובה
חיובית אם הדגימה הביומטרית תואמת את הנתונים הביומטריים השמורים במאגר עבור אותו אדם.

one toההשוואה היא של דגימה ביומטרית מסוימת מול רשומה ביומטרית מסוימת, "אחד מול אחד" (
one.קל לבצע אימות ביומטרי בדיוק גבוה .(

במקרה זה מתקבלות דגימות ביומטריות של אדם […]. מערכות המאגר מבצעות השוואה מסוג
 של הדגימה המתקבלת לדגימות קיימות בזהות זו, ומשיבות אם הדגימות שהתקבלו דומות1:1

).5.6.3(דו"ח מסכם, פרק לדגימות הקיימות או לא.

)identificationזיהוי ביומטרי (7.2.2

שנתוניו אדם  של  זהות  ומחזירה  ידועה,  לא  ביומטרית  דגימה  מקבלת  המערכת  זיהוי,  בשאילתת 
),one to manyהביומטריים תואמים לדגימה. הזיהוי מתבצע באמצעות השוואה מסוג "אחד מול רבים" (

כלומר דגימה ביומטרית מסוימת מושווית לכל הרשומות הביומטריות שבמאגר. זהו אופן הפעולה השכיח
של מערכות ביומטריות המשמשות לזיהוי פלילי, לזיהוי נעדרים או לזיהוי של אנשים החסרים יכולת
להזדהות. זיהוי ביומטרי מורכב יותר מאימות ביומטרי, וככל שהאוכלוסייה גדולה יותר, כך קשה יותר

לבצע זיהוי ביומטרי באופן מדויק.

במקרה זה מתקבלות דגימות ביומטריות של אדם […]. מערכות המאגר משיבות בזהות אחת
לצורך שהתקבלו.  לדגימות  המרבית  בצורה  דומות  במאגר  הקיימות  שדגימותיה  יותר)  (או 

).5.6.2(דו"ח מסכם, פרק .M:1שאילתה זו מתבצע חיפוש מסוג 

)de-duplicationגילוי הרכשות כפולות (7.2.3

גילוי הרכשותהמערכת אותה מבקש משרד הפנים להקים ייחודית בכך שהיא דורשת אופן שימוש שלישי: 
). פעולה זאת מסובכת בהרבה מזיהויmany to many, כלומר התאמה של "רבים מול רבים" (כפולות

ביומטרי, ודיוקה נמוך יותר.
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במקרה זה מתקבלות מלשכות רשות האוכלוסין דגימות חדשות של תושבים […]. הדגימות
),M:1החדשות נבדקות מול כלל הדגימות הקיימות במאגר (תרחיש זיהוי, על ידי חיפוש מסוג 

כדי למנוע הרכשה כפולה, כלומר שתי זהויות שונות השייכות לאותו אדם. אם נמצאת דגימה
דומה מאוד תחת זהות אחרת, יש חשד להתחזות ויש לבדוק את הנושא. אם לאותה זהות כבר
קיימות דגימות קודמות במאגר (כגון בעת חידוש תיעוד או קבלת סוג שונה של תיעוד), הדגימות

),1:1החדשות נבדקות גם מול הדגימות הקודמות (תרחיש אימות זהות על ידי השוואה מסוג 
).5.6.1(דו"ח מסכם, פרק במטרה למנוע משני אנשים שונים להנפיק תעודות בשם זהות יחידה.

ייחודיות המאגר הישראלי7.2.4

השימוש במאגר ביומטרי ככלי לגילוי הרכשות כפולות נדירלדברי אנשי רשות האוכלוסין וההגירה, 
 זאת אחת הסיבות לכישלון המכרזים הבינלאומייםלמדי, ואינו קיים כמעט במערכות ביומטריות בעולם.

). הסבר דומה סיפק מנהל אגף הפרויקטים ברשות9.6להקמת מערכת השוואה ביומטרית (כמוסבר בפרק 
האוכלוסין וההגירה במהלך הדיונים על הפרויקט:

שאין לו דוגמא לא במדינת ישראל וגם לאאנחנו עוסקים בפרויקט לאומי כבד, קשה, מסובך, 
במקומות שביקרנו בעולם, על מנת לחקות ולהעתיק ולעשות מה שעשו בכל תחום ותחום.

).21/06/2011(הוועדה לביקורת המדינה, פרוטוקול מיום 

הרשות הביומטרית טענה בתגובה כי אין שחר לטענות בדבר ייחודיות המאגר הישראלי:

אפיון המאגר תוכנן על פי המקובל במדינות ובארגונים המנהלים מאגרים ביומטריים גדולים,
שנקבעה מזהים,  ביוגרפיים  נתונים  ללא  ביומטרי  מאגר  הייחודית של  התצורה  תוך שקלול 
בחקיקה. אין שחר לאמירה שכתובה בדו"ח המתנגדים בנושא זה. לדוגמה, נאמר שם שתצורת

הינה ייחודית ונדירה בעולם. de-duplicationה- ואין אחיזה במציאות  זו אין שחר  לאמירה 
ומטעה. […] והיא מוטעית  חריג  כזה הינו  והטענה שתהליך  זוהי שיטת עבודה מקובלת 

).5.2.3(מסמך התייחסות, פרק בעולם היא פשוט מגוחכת וחסרת שחר.

אנחנו עומדים מאחורי האמירה כי המאגר תוכנן ככלי שמטרתו העיקרית היא זיהוי הרכשות כפולות,
אנשי הרשות הביומטרית דברי  על  בין השאר,  מסתמכים,  אנחנו  ונדירות.  ייחודיות  דרישותיו  וככזה 

וראשה, כפי שהוצגו בזמן אמת בעת תכנון אופני הפעולה של המאגר הביומטרי:

) לציין שעד היום לא בוצעו ברחבי העולם פרויקטים רבים של התאמה  )MATCHINGיש 
לצורך  (De-duplicationביומטרית  אזרחיים  ליישומים  מדינה  ברמת   Civilומספר  […]  ,(

השחקנים הרלבנטיים בעלי ידע וניסיון מוכח, הינו מצומצם.

], נעשתה בדיקה לאתר פרויקטים נוספים בעלי מאפיינים118/2011לאחר ביטול המכרז [מכרז 
דומים […] החיפושים העלו מעט מאוד מידע חדש.

).22/07/2012(גון קמני, חוו"ד מקצועית מיום 

תכנון לקוי בגיבוש תורת ההפעלה7.3

תעודה עם שבב מקולקל עדיין תקפה7.3.1

וניתן לבצע בעזרתה אימות זהות. השימוש בתעודה חכמה מותנה בכך שהתעודה פועלת באופן תקין, 
האימות נעשה בפועל ע"י תקשורת מוצפנת עם השבב שעל התעודה. אם השבב מקולקל, בעל התעודה

סעיף  ולהחליף את התעודה בתעודה תקינה. בפועל,  לגשת ללשכת האוכלוסין  לחוק מרשם25אמור   
אינו מגביל את תוקפן של תעודת זהות עם שבב לא תקין. כלומר, תעודה עם1965האוכלוסין, תשכ"ה-  

שבב מקולקל תקפה כמו תעודה עם שבב תקין.

כל ההגנות הקריפטוגרפיות המונעות את זיוף התעודה דורשות תקשורת נתונים תקינה עם השבב. ללא
תקשורת, לא ניתן לאמת את מקוריות התעודה, אך, גם לא ניתן גם להוכיח שהתעודה מזויפת.

כדי לזייף תעודה ביומטרית מקולקלת, די לזייף את המעטפת הפלסטית (החלק הוויזואלי) של התעודה
הביומטרית – משימה קשה מאוד, אך אפשרית – ולהרוס את השבב שבתעודה. כך ישיג הזייפן תעודה

הנחזית לתעודה תקפה אך מקולקלת, ולא ניתן יהיה לגלות את הזיוף.
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)templatesשימוש במידע המלא במקום בתבניות (7.3.2

, המגדירISO/IEC 24745:2011תבניות ביומטריות הן מאפיינים מתמטיים של הדגימה הביומטרית. תקן 
את אלא  המלא  הביומטרי  המידע  את  לשמור  אין  כי  מדגיש  ביומטרי,  מידע  לשמירת  ההליכים  את 
התבניות. המרת דגימה ביומטרית לתבנית היא תהליך חד-כיווני. אם פלוני נמצא במאגר, ניתן לקחת ממנו
דגימה ביומטרית חוזרת, להוציא את התבנית ולהשוותה לתבנית המצויה במאגר. ניתן לקחת את התבנית

מהתעודה הביומטרית ולהשוותה למידע המצוי במאגר.

מתבנית ביומטרית לא ניתן לשחזר את המידע הביומטרי המלא. משום כך, השימוש בתבניות מצמצם את
הנזק במקרה של דליפה מהמאגר. לעומת זאת, במאגר בו נשמר מלוא המידע, ולא רק התבנית, דליפה של
המידע מאפשרת להשיג את תמונת הפנים של האדם ואף לייצר טביעת אצבעות דומה לשלו, ולכן הנזק

הנגרם לפרטיותו ולביטחונו חמור בהרבה.

המערכת הביומטרית הנוכחית, מתבססת על שמירת מידע ביומטרי מלא, במקום שמירת תבניות של
המידע הביומטרי. במילים אחרות, המאגר המתוכנן אינו עומד בתקן, ואינו יכול להבטיח את ביטחונו של

אדם שפרטיו נשמרים במאגר.

), היה עושה שימוש בתבניות ביומטריות בלבד,Privacy by Designתכנון נכון, עם מודעות לפרטיות (
ונמנע משמירת מידע ביומטרי מלא. תכנון אחראי היה לוקח בחשבון את התקן הבינלאומי, ויוצר מצב בו
עולמיים מומחים  ע"י  נכתב  העולמי  התקן  תקניים.  יהיו  אחרים)  עתידיים  (ומאגרים  שיוקם  המאגר 
לביומטריה, ולאחר שורה ארוכה של בדיקות ובחינות. נראה כי בעת גיבוש המדיניות, משרד הפנים בחר

להתעלם מהניסיון העולמי בתחום.

תורת הפעלה לקויה מונעת שימוש בתבניות7.3.3

תורת ההפעלה שגובשה דורשת שמירה של מידע ביומטרי מלא לצורכי השוואה ויזואלית. לא ניתן לבצע
עקב. השוואה זאת אינה נדרשת בחוק. עתה, תבניותהשוואה ויזואלית לאחר המרת המידע הביומטרי ל

מבקשת הרשות הביומטרית לפסול את חלופת התבניות:תכנון ליקוי של תורת ההפעלה, 

בתצורת העבודה ברשות, תוצרי המערכת הביומטרית נבחנים ע"י עובדי הרשות בצורה פרטנית
כפי ותואמת את התרחיש  אכן במקומה  כי התראת המערכת  בצורה מלאה  לוודא  על מנת 
יידרשו תושבים להגיע ללשכות רשות בגינן  שהתקבל. זאת כדי למנוע התראות שווא אשר 
המערכת של  ביצועיה  על  מתבססת  התבניות  חלופת  חוזרת.  הרכשה  לביצוע  האוכלוסין 

הביומטרית בלבד (מנועי ההשוואה) ללא בחינה ע"י גורם אנושי של תוצאות בדיקת המערכת.

ביצועי המערכת בכל הנוגע להתראות שווא ויכולת איתור כפיל בחלופה זו זהים לביצועי חלופת
מאגר מלא הכולל שתי טביעות אצבע ותמונת פנים. משמעות יישומה של חלופה זו היא שלא
הזיהוי תוצאות  כלל  של  והעברתן  המערכת  בדיקת  לתוצאות  ויזואלית  בדיקה  לבצע  ניתן 

) המערכתN:1, 1:1והאימות  ידי  על  והשוואתם  הנתונים  מעיבוד  כתוצאה  התקבלו  אשר   (
הביומטרית, לטיפולה של רשות האוכלוסין. זו מצידה תאלץ לזמן את אותם התושבים אשר
לגביהם עלו ההתראות ע"י המערכת הביומטרית לבירור בלשכות, מכיוון שבתצורת חלופה זו
אנושי. גורם  ידי  על  ידנית  בדיקה  מאפשרות  שאינן  תבניות  רק  אלא  במאגר  תמונות  אין 
המשמעות ליישום חלופת התבניות הנה מניעת הנפקת תיעוד לעשרות מבקשי תיעוד מדי יום

).7.3.3.2, פרק III(נחיצות המאגר חלק ביומו.

מעניין לבחון כיצד הנימוקים כנגד חלופת התבניות השתנו במרוצת השנים:

[…] תבנית הינה רידוד של המידע כך שניתן עדיין לבצע השוואה הסתברותית ולקבל ציון
התאמה בינה לבין הדגימה בפועל. בלשון החוק ההתייחסות לתבנית היא "נתונים ביומטריים"
המופקים מ-"אמצעים ביומטריים". נציין שנושא זה הוסבר בהרחבה בדיונים על החוק בכנסת

הבינלאומית  האזרחית  ארגון התעופה  גם  כאן.  בקצרה  זה  ממליץICAOונחזור על הסבר   
("נתון ביומטרי"), אך הצורך ביומטרי") ולא בתבניות  להשתמש בתמונות הגולמיות ("אמצעי 
העיקרי לכך הוא תפעולי. בעת שמטפלים בשגיאת השוואה יש להציג למפעיל המערכת את
התמונות הגולמיות לצורך קבלת החלטה. אין לכך חלופה אחרת כי מפעיל אנושי איננו יכול
לקבל החלטה על סמך רצף סיביות חסר משמעות מבחינתו. סיבה חשובה נוספת היא הרצון
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זה או אחר, המכונה בעגה המקצועית ביצרן  בלתי הפיכה  ליצור תלות  ולא  גמישים  להיות 
"vendor lockinבמערכות ביומטריות רוב התבניות הן במבנה קנייני של ספק זה או אחר ."

ושימוש בתבנית, ללא שמירה ארוכת טווח של המידע הגולמי, הינה "חתונה קתולית" עם ספק
זה. מעבר לספק אחר הינו על סף הבלתי אפשרי ומעורר קשיים רבים. קיימות אמנם תבניות
וקצב יותר  נמוכה  אינו קנייני אלא מבנה מתוקנן אך רמת הביצועים שלהן  שהמבנה שלהן 

).19.3.1.8, פרק 1.3(פרוטוקול הניסוי גרסה השגיאות שלהן גבוה יותר.

זניחת חלופת התבניות והוספת הדרישה לשמירת המידע הביומטרי המלא, מקורה, ככל הנראה, ברצון
להשתמש במאגר הביומטרי לצורכי חקירה ומניעת פשעים ע"י המשטרה. אישוש לכך אפשר לראות בסעיף

(א) של החוק הביומטרי, אשר מסדיר שאילתא מיוחדת לצורכי המשטרה:17

בית משפט השלום רשאי, לפי בקשה מאת קצין מוסמך להתיר בצו לרשות להעביר למשטרת
וכן אמצעים או נתונים ביומטריים זיהוי,  ישראל או למשטרה הצבאית, לפי העניין, תוצאת 
הכלולים במאגר הביומטרי, אם שוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הדבר נדרש למטרה
מהמטרות המפורטות להלן, ובלבד שאין בהעברת המידע כאמור כדי לפגוע במידה העולה על

הנדרש בפרטיותו של אדם […]

כיוון שהמדובר בשימושי משנה, אין לתת להם משקל בעת קבלת ההחלטה אודות הקמת מאגר ביומטרי,
) לחוק.1(41ביטולו או שינוי היקף המידע הנשמר בו, כאמור בסעיף 

בחירת התוכן הביומטרי ויכולת השימוש בו7.4

סוגים שונים של ביומטריה נבדלים זה מזה בסיכונים הנלווים להם. ניתן, באופן כללי, לחלק את הנתונים
הביומטריים לכאלה שקל לאסוף ללא ידיעת האדם, ובפרט, ללא הסכמתו, ולכאלה שקשה לאסוף ללא
ידיעתו. דוגמאות לנתונים ביומטריים שקל לאסוף ללא ידיעת האדם הינן: טביעות אצבע (נטילה מחפצים
שהושארו), מחפצים  (נטילה  דנ"א  סמני  מרחוק),  או  נסתרת  במצלמה  (צילום  פנים  תווי  שהושארו), 
ודגימות קול (הקלטת סתר). דוגמאות לנתונים ביומטריים שקשה לאסוף ללא ידיעת האדם הינן: נתוני
שיניים (צילום דנטלי), תמונת קשתית (צילום קרוב של החלק הפנימי של העין), מיפוי נימי דם באצבע או
בכף היד (סריקת כלי דם פנימיים תוך נגיעה במקור אור מיוחד) , ובמידה מסוימת גם תכונות גאומטריות

של מבנה כף היד (סריקת כף יד פתוחה).

שימוש בנתונים ביומטריים שקל לאסוף ללא ידיעת האדם טומן בחובו סיכון רב, מכיוון שאיסופם ללא
רשות מאפשר התחזות לאדם אחר מול מערכת לזיהוי ביומטרי, ובהינתן גישה לא מורשה למאגר של
וללא ידיעתו  זיהוי של אדם ומעקב אחריו, באופן לא חוקי, ללא  נתונים כאלה, איסופם אף מאפשר 

הסכמתו.

המערכת הביומטרית שנבחנה בניסוי מבוססת על שניים מהסוגים המסוכנים יותר של נתונים ביומטריים:
תווי פנים וטביעות אצבע. בסעיף זה אנו משווים בינם, ובין כמה מסוגי הנתונים הביומטריים הבטוחים

יותר: תמונת הקשתית, מיפוי נימי הדם באצבע, ומדידת גאומטריית כף היד.

יש לציין שכל אחת מהביומטריות הבטוחות יותר תורמת לזיהוי של הרכשות כפולות – המטרה המקורית
נמוך בהרבה של פגיעה בפרטיות והעיקרית של החוק הביומטרי והמאגר הביומטרי – אך תוך סיכון 

ובביטחון האישי. למרות זאת, דווקא הנתונים הביומטריים היותר מסוכנים נבחרו לשמירה במאגר.

בהמשך סעיף זה אנו דנים בטכנולוגיה המאפשרת חשיפה קטנה יותר של הנתונים הביומטריים שבתעודה,
במהלך אימות זהותו של המחזיק בה. גם טכנולוגיה זו לא נבחנה על יד משרד הפנים, וזאת על אף הבחירה

בשימוש בנתונים הביומטריים מהסוג המסוכן יותר.

חלקו האחרון של פרק זה עוסק בקצרה בכמה מהסיכונים הנלווים לעצם קיום המאגר הביומטרי.

שימוש בטביעות אצבע ותמונות פנים7.4.1

מערכת האימות הביומטרית הנוכחית מתבססת על שני סוגי ביומטריה – תמונות ביומטריות וטביעות
יכול להשיגם ללא צורך גורע מבטיחות המערכת, שכן עבריין  אצבע. שימוש בנתונים ביומטריים אלו 
צילום טלסקופי (גם  צילום  ניתנת להרכשה באמצעות  ביומטרית  פעולה מצד הקרבן. תמונה  בשיתוף 
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שנעשה מרחוק), וטביעות אצבע הן מידע ביומטרי אשר כל אדם מותיר אחריו כמעט על כל עצם חלק בו
. אם כן,44הוא נוגע במקרה; טביעות אצבע ניתנות לאיסוף, ללא ידיעת האדם, אפילו באמצעות צילום

חיקוי אמין של המידע ליצור  כדי  לו  כל המידע הביומטרי הדרוש  על-נקלה את  להשיג  עשוי  עבריין 
הביומטרי הנדרש, וכך להתחזות לאדם אחר שבמאגר.

מלבד שימושם בתעודת הזהות, לנתונים הביומטריים שנבחרו לשימוש במאגר, שימושים נפוצים בהזדהות
מנעול פתיחת  הסלולרי,  הטלפון  מכשיר  מול  זיהוי  מחשב,  לחשבון  כניסה  מאובטחות:  מערכות  מול 
ביומטרי, וכן הלאה. לכן, אדם אחד שבחזקתו נתונים ביומטריים כאלה של אדם אחר, יכול להתחזות
אליו באימות מול מערכות כאלה. כאשר מדובר בהתחזות המתבצעת בעזרת סיסמה שדלפה, הקורבן יכול
להגן על עצמו, מלכתחילה, על ידי שינוי תקופתי של הסיסמה. לעומת זאת, האזרח הפשוט אינו יכול
להחליף את נתוניו הביומטריים כדי להגן על עצמו מפני דליפה אפשרית שלהם לידי מתחזים. מסיבה זו,
למתחזים קיימת מוטיבציה לזייף ביומטריה של אנשים אחרים, למשל ע"י שימוש בהעתק של טביעת
האצבע על גבי נייר דבק או שימוש באצבע מלאכותית – שני מקרים שכבר ארעו בעבר – שכן בכך הם
משיגים סיסמה שכמעט אינה ניתנת להחלפה. אי לכך, על הרשות הביומטרית היה לבחון לעומק את
אפשרות השימוש בביומטריות שמצד אחד קשה לזייף, ומצד שני אינן משמשות את האזרח הרגיל לצרכים

אחרים.

כאמור בהקדמה של סעיף זה, בגלל הקלות בה ניתן לאסוף אותן ללא רשות, תמונות פנים וטביעות אצבע
ביומטריות מאפשרות, בנוסף להתחזות, זיהוי ומעקב לא חוקיים. אדם אשר משיג גישה לא חוקית למאגר

אדם אחר שהינו בעל גישה למאגר, יכול להשוות את הנתוניםהביומטרי, אם בשל דליפה ואם בעזרת  
שאסף, לאלה אשר במאגר, וכך לבצע זיהוי של אדם  (שעשוי להיות, לדוגמה, סוכן מוסד, סוכן משטרה
סמוי, עובד שרות הביטחון הכללי, חייל צה"ל, דיפלומט ישראלי, מקור עיתונאי, ישראלי הנמצא בחו"ל,
ובטכנולוגיות קיימות, אף לעקוב אחריו בצורה וכו'),  חולה הנכנס למרפאה, זוג בחדר מלון או ברכב 
ממוכנת. טביעות אצבעות מאפשרות, בנוסף, גם זיהוי של אנשים שנגעו במסמך מסוים, או נכחו בישיבה

בחדר סגור, גם זמן ארוך מאד לאחר שעזבו את המקום.

45ביומטריה שלא נבחרה: תמונות קשתית7.4.2

תכנון נאות של המערכת הביומטרית לא היה ממהר לדחות שימוש באמצעים ביומטריים הבטוחים יותר
מתווי פנים וטביעות אצבע. דוגמה לאמצעי כזה, בעל אמינות גבוהה לצורכי אימות ביומטרי, היא תמונת
בסורק קרוב  שימוש  דורשת  שהיא  מכיוון  ידיעתו  ללא  מאדם  ליטול  מאוד  קשה  אותה   – הקשתית 
אינפרה-אדום מיוחד, תוך שיתוף פעולה מסוים של האדם: צילום בסתר של האדם בזמן הליכה ברחוב לא
או ידיעתו,  ללא  לעקוב אחריו  לזהותו,  יאפשר  לא  ולכן  על תמונת הקשתית,  מידע ממשי  לכן,  יניב, 
להתחזות אליו אל מול מערכת זיהוי אוטומטית המבוססת על ביומטריה זו. לכן, תעודה ביומטרית בה
מידע הלקוח מתמונת קשתית במקום טביעות אצבע מאפשרת אימות זהות מדויק של נושא התעודה,

ובטוחה לשימוש בהרבה, בהשוואה לזו המכילה תווי פנים וטביעות אצבע.

חלופה זו נפסלה עקב בחירת הרשות הביומטרית בתורת הפעלה הכוללת השוואה חזותית בידי אדם של
מלוא המידע הביומטרי:

בקצרה ובהתאם לאמור לעיל ומן הניסיון בעולם בפרויקטים ביומטריים בכלל ובקשתית העין
בפרט, ניתן לסכם ולקבוע כי מבחינת רמת הדיוק והביצועים, השוואות המבוססות על קשתית
העין מאפשרות רמת דיוק טובה מאוד וביצועים איכותיים בהיבט איתור מתחזים והתראות
שווא. בנושא אבטחה והגנה על הפרטיות, השימוש בקשתית מאפשר רמה גבוהה של פרטיות
ואבטחה בשל העובדה שבטכנולוגיה הקיימת כיום נדרש שיתוף פעולה של המשתמש בשלב
ההרכשה, וכמו כן בבסיס הנתונים נשמרות רק תבניות אשר שימוש בהן לרעה הנו בלתי ישים

בטכנולוגיה הקיימת כיום.

לאומי. תעוד  בפרויקט  כמרכזית  זו  בטכנולוגיה  שימוש  של  העיקרי  החיסרון  טמון  גם  כאן 
העובדה שהפירוש הממוחשב של קשתית העין הנו תבנית בלבד והעובדה שלא קיימת תמונה

.29/12/2014 הארץעודד ירון, "האקר העתיק את טביעת האצבע של שרת ההגנה הגרמנית מצילום", 44

בגרסה קודמת של הדו"ח נכתב "תמונות רשתית". אנו מודים לרשות הביומטרית על שהעירה את תשומת ליבנו לטעות.45
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הניתנת להשוואה אנושית על ידי מומחה, יוצרת מצב בו בשל תצורת עבודת מערכות ההשוואה
הביומטריות מספר הנדחים בשל התראות שווא יהא גבוה מדי.

).3.8.1.6, פרק III(נחיצות המאגר חלק 

ביומטריות נוספות שלא נבחנו7.4.3

כאמור לעיל, נתונים ביומטריים אותם קשה לאסוף ללא ידיעת האדם מקשים על גניבת זהותו, כמו גם על
זיהויו ומעקב סתר אחריו, ועל כן בטוחים יותר. טביעות אצבע וסריקת פנים אינן בטוחות מבחינה זאת,
ותמונת הקשתית בטוחה בהרבה. בנוסף אליה,  נזכיר שתי משפחות נוספות של שיטות ביומטריות: מיפוי
כלי דם פנימיים באצבע ובכף היד, ומדידת תכונות גאומטריות של מבנה כף היד. שיטות ביומטריות אלה,
נבדלות נוסו בהצלחה על  מיליוני אנשים. הגרסאות השונות לטכנולוגיות אלה  בגרסאותיהן השונות, 

בעלותן, ברמת הדיוק, ובמידה בה הן מקשות על איסוף הנתונים  של האדם ללא ידיעתו.

מיפוי נימי הדם הפנימיים בתוך האצבע דורש צילום בתאורה מיוחדת, במרחק-נגיעה מן האצבע. להבדיל
מפני עור האצבע, נימי הדם אינם מותירים טביעה כלשהי בחפצים בהם אנו נוגעים – לכן איסוף שיטתי של
מידע ביומטרי כזה  ללא ידיעת בעליו, אינו מעשי. מיפוי נימי דם נמצא בשימוש נפוץ, למשל, עבור אימות
זהות לקוחות בנקים ביפן. על פי הדוחות שהגישה הרשות הביומטרית, חלופת השימוש במפות נימי דם
כלל לא נבדקה; אך בעוד שפסילת תמונות הקשתית כאמצעי ביומטרי הוצדקה בקושי לביצוע השוואה

ויזואלית על-ידי אדם, השוואה כזו הינה אפשרית, דווקא, בין מפות נימים.

המשפחה השנייה של אמצעים ביומטריים היא מיפוי גאומטריית כף היד, גב כף היד, או אפילו גאומטריה
של אצבע בודדת. זוהי טכנולוגיה פשוטה בהשוואה לניתוח טביעות אצבע, וגרסה אחת שלה משמשת כבר
למעלה מעשור במסלול מעבר הגבולות המהיר בנמל התעופה בן גוריון. טכנולוגיה זו, הבודקת את אורכן
ורוחבן של אצבעות היד, עוביין, וגובה האצבעות ביחס למיקומן בכף היד, מוגנת רק באופן חלקי נגד
איסוף הנתונים הביומטריים ללא ידיעתו של אדם: אמנם רוב בני האדם אינם משאירים טביעת כף יד
מלאה על חפצים באופן יומיומי, אך באופן עקרוני, ניתן להעריך שמדידת מבנה כף היד על ידי צילום
מרחוק אפשרית בטכנולוגיות צילום מתקדמות. טכנולוגיות מיפוי גאומטרי של כף היד או של האצבעות
קיימות בגרסאות שונות, ולמיטב ידיעתנו, אף אחת מהן לא נבדקה במסגרת הניסוי – הגם ששיטות אלה

מאפשרות השוואה ויזואלית, וכך עומדות בתנאי אשר הציבה הרשות הביומטרית.

תעודה ביומטרית תומכת פרטיות7.4.4

ניתן לשפר את המוצע על ידי משרד הפנים ולאפשר שימוש מתקדם יותר בתעודות חכמות על ידי שדרוג
אפשרי שלא  באופן  שבהן  בביומטריה  להשתמש  יאפשר  אבל  התעודות,  את  ייקר  שאמנם  טכנולוגי, 

בתעודות הקיימות, ותוך הגנה מעמיקה על הפרטיות.

בתעודות הקיימות הנתונים הביומטריים שמורים בתעודה, אבל נטילתם מהאדם נעשית ע"י קורא חיצוני,
במקביל לכך שהתעודה שולחת את הנתונים הביומטריים שבה למחשב שמשווה אותם לנתונים מהקורא.
לכן, טביעות האצבע נחשפות במהלך אימות הזהות, בפני המחשב אשר בבעלות הגוף המבצע את הבדיקה,
גוף המבצע את האימות הביומטרי, לאסוף את כל  זו, מסוגל  בו. בצורה  עלול להישמר  ועותק שלהן 

הנתונים הביומטריים במאגר משלו.

טכנולוגיה המתפתחת מזה מספר שנים, ושלא נבחנה על ידי משרד הפנים, היא של תעודות חכמות שהן
עצמן קוראות את הטביעות ע"י קורא פנימי. תעודות אלה מתקשרות החוצה באופן מאובטח, ושולחות
החוצה התחייבות קריפטוגרפית שהן בדקו את טביעות האצבע,  במקום לשלוח את טביעות האצבע עצמן.
כך מתקבלת טכנולוגיה שמאפשרת שימוש במידע ביומטרי ללא כל חשש לדליפתו מהתעודה, וללא כל

חשש לאיסוף נתונים ביומטריים ע"י גופים הבודקים את התעודות.

אם המדינה הייתה ממתינה מספר שנים עד שטכנולוגיה זו תבשיל, תוך שימוש זמני בתעודות חכמות
"רגילות", ניתן היה להשיג אבטחה טובה יותר של הנתונים הביומטריים בתעודה, וכתוצאה מכך להרשות
לגופים רבים יותר, למעשה, לכל המעוניין בכך, לוודא באמצעים ביומטריים שמחזיק התעודה החכמה

הוא אכן בעליה החוקיים, תוך שמירה מליאה על פרטיות המידע הביומטרי שלו.
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תעודה ביומטרית חכמה "במיוחד" – דוגמת פורטוגל7.4.5

התעודות הביומטריות בישראל הן תעודות חכמות המשמשות לשמירת הנתונים הביומטריים, אך לא
נכונות הנתונים בעצמן. לצורך בדיקת דגימה ביומטרית התעודות מתקשרות עם מסוגלות לבדוק את 
מחשב חיצוני, אליו נשלחים הנתונים הביומטריים. המחשב מקבל במקביל נתונים ביומטריים מאמצעי
חיצוני, ומשווה בין הנתונים. שיטה זו מחייבת מערכת מחשוב בעלת כוח חישוב ויכולת שמירת נתונים.
ושל הנתונים שהתקבלו מטבע הדברים, מערכת המחשוב מסוגלת לשמור עותק של הנתונים שנמדדו 

בתקשורת עם התעודה.

פורטוגל מתגאה בשיטה משופרת פרטיות, המגבירה את אמון האזרחים בתעודות הזהות. תעודות הזהות
בפורטוגל משתמשות בתעודות חכמות במיוחד. תעודות אלו מאפשרות את בדיקת הנתונים הביומטריים

על גבי התעודה עצמה, מבלי ששום נתון ביומטרי מועבר מהתעודה לשום גורם אחר. 

לשיטה זו יתרון משמעותי בשמירה על פרטיות האזרח משתי סיבות: האחת, הנתונים הביומטריים שעל
התעודה לעולם אינם נשלחים ממנה לגורמים אחרים, ולכן קוד התכנה של התעודה לא מכיל אפשרות
להעברת המידע. באופן זה המידע מוגן באופן משמעותי מפני תוקפים, שגם אם ימצאו דרך להפעיל קוד

הקיים בתעודה באופן שלא תוכנן מראש, המידע לא ייצא מהתעודה.

היתרון השני משמעותי אף יותר: לצורך בדיקת נתונים ביומטריים, התעודה צריכה להתחבר לאמצעי
מדידה חיצוני 'טיפש', שכל מה שנדרש ממנו הוא מדידת הנתונים הביומטריים. מכיוון שהוא אינו נדרש

לבצע השוואות ביומטריות, קל ליצור אמצעים כאלה שאין להם כל יכולת שמירת נתונים. 

יתרון זה מבטיח שהאזרח יכול לבטוח שנתונים הביומטריים אינם נשמרים באופן לא-חוקי אצל הגורם
מולו הוא מזדהה, ושלמכשיר המדידה אין כל צורך לדעת את זהות האזרח. כך, אפילו אם ישמר בו מידע
שיורי, משמעות דליפת מידע זה מבחינת פרטיות האזרח היא שולית, בהשוואה לדליפת מידע מהמכשירים

המוצעים על ידי הרשות הביומטרית.

סיכונים בעצם הקמת המערכת הביומטרית7.5

לסיכום, נדון בקצרה בכמה דוגמאות של סיכונים הנגזרים מעצם הקמת המאגר הביומטרי, והאפשרות
לדליפתו או ניצולו לרעה. לשימוש במאגר ביומטרי יתכנו השלכות רבות על הפרטיות, על חופש הדיבור,
למישור בעיקרן  זה מתייחסות  המובאות בסעיף  אולם הדוגמאות  והדמוקרטי,  ועל המרקם החברתי 

הביטחוני והפלילי.

לשימוש במאגר ביומטרי כולל, גם אם זה מתבצע על פי חוק, נזקים נלווים הנוגעים לחיים היומיומיים של
חלק גדול מתושבי המדינה. על פי הערכותיו של  ראש המטה ללוחמה בטרור לשעבר, ניצן נוריאל, במידה
והמאגר הביומטרי ייכנס לשימוש, כאחוז מתושבי המדינה צפוי להיות מזומן לשווא לחקירה במשטרה

. המדובר באזרחים שצולמו במקרה בסביבת זירת עבירה או שנגעו במקרה בחפץ המונח שם,46פעם בשנה
לעתים אף שנים לפני שבוצעה במקום העבירה.

למרות שמשמעות ההערכות הללו היא שכבר בעשור הראשון של הפעלת המאגר כמיליון אזרחים יקבלו
זימוני שווא למשטרה, לשימוש שגרתי במאגר הביומטרי ישנן השלכות מזיקות נוספות שסביר שישפיעו על
מספר גדול אף יותר של אזרחים. לדוגמה, אירוע נפוץ שרבים מתושבי המדינה עלולים לחוות במהלך
חייהם הוא פריצה לבית, במהלכה נגנבו חפצי ערך שהוחבאו, למשל, בחדר השינה. כיום, חוקרי המשטרה
לאלה מושוות  שנאספו  והטביעות  מבצע העבירה,  זיהוי  לשם  טביעות אצבע  ואוספים  לדירה  מגיעים 
המתקבלת הרשימה  בעבירות.  מורשעים  של  נתונים  (בעיקר)  המכיל  המשטרתי,  הביומטרי  שבמאגר 
מכילה, על כן, רק שמות של עבריינים שנכחו במקום. לעומת זאת, שימוש במאגר ביומטרי המכיל את כלל
התושבים, יניב רשימה של שמות כל האנשים שהיו באותו חדר שינה, כולל אלה שאינם בעלי עבר פלילי,
ואף אם נכחו במקום זמן רב בטרם ארעה הפריצה. גם אם איש מאלה לא יוזמן לחקירה במשטרה, עצם
קיום הרשימה הזו, אשר בסבירות גבוהה תישמר לעד במערכת המידע של המשטרה, מהווה פגיעה חמורה

21/06/2015, כלכליסט מהאזרחים יבקר במשטרה אם המאגר הביומטרי יופעל", 1%עומר כביר, "46
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היעזרות פעמיים אם  לשקול  אזרח  בכל  דוחקת  שכזו  ומכריו. מציאות  קרבן העבירה  בפרטיותם של 
במשטרה עולה על הנזק שייגרם לפרטיותו.

יוכלו במקרה של דליפה מלאה של המאגר, אפילו ללא קישור הנתונים הביומטריים לזהות בעליהם, 
מדינות זרות לזהות כל אזרח ישראלי הנכנס למדינה, כולל, לדוגמה, סוכני מוסד ישראלים בעלי דרכון זר.
יזכו ביכולת לזהות תיירים ישראליים העוברים, ארגוני טרור, כמו גם גופים אנטי ישראלים אחרים, 
ישראלים שהשאירו חיילים  או  פניהם,  רכבת, באמצעות תמונות  כגון תחנות  למשל, באזורים הומים 
טביעות אצבע, למשל, במבנים ברצועת עזה, בזמן הלחימה שם. סביר להניח, ששיקולים מסוג זה הם
הנתונים ממסירת  להימנע  לעובדיהם,  והמוסד  הכללי  הביטחון  שרות  הוראת  מאחורי  שעומדים 

הביומטריים שלהם למאגר.

השלכה אפשרית נוספת היא פגיעה ביכולתה של המשטרה להביא להרשעת פושעים על פי זיהוי טביעות
האצבע שלהם בזירת פשע, בשל האפשרות שטביעות אלה הושתלו על ידי אדם אחר. היכולת להשתלת
טביעות אצבע מזויפות קיימת כבר מספר שנים, וצפוי שהטכנולוגיות המאפשרות אותה יתפתחו בקצב
מואץ. לשם השוואה, הרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים הוציאה הוראה האוסרת על שימוש
בנתונים הנמצאים במרשם האוכלוסין שדלף בתשאול לשם זיהוי אזרחים, מאחר שכל מתחזה יכול לדעת

את התשובות. צפוי לכן, שהוראה דומה תפורסם בקשר לזיהוי ע"י טביעות אצבע לאחר דליפת המאגר.

אפילו אם לא ידלוף כולו, עדיין צפוי שנתונים מתוך המאגר יזלגו באופן תדיר, ויגרמו לחלק מהנזקים
המתוארים. כמעט כל מאגר מידע דולף, ובמשך השנים דלף מגוון רחב של מאגרי מידע סודי מחברות
ומגופים ביטחוניים, כולל הרגישים ביותר. נציין, כדוגמה, את פרשת וענונו, ואת טענות חברת אבטחת
וגופים ביטחוניים אחרים. בארה"ב דלפו המידע קספרסקי בנוגע לדליפת חומרים מסווגים של רפאל 
(כולל טביעות אצבע) של כלל עובדי המדינה כולל כלל בעלי הסיווג הביטחוני, הנתונים הביומטריים 
התכניות המסווגות של מטוסי החמקן המתקדמים, כמו גם מידע עצום על שיטות הפעולה של הסוכנות

לביטחון לאומי.

מאגרי מידע המכילים  נתונים על אזרחי ישראל דולפים תדיר, ומידי פעם מופיעות כתבות בעיתונות על
שלהם הגישה  שהשתמשו בהרשאות  ושוטרים,  בנקים  לאומי,  ביטוח  הכנסה,  מס  עובדי  של  מעצרים 
למאגרי מידע רגישים כדי לקדם את ענייניהם האישיים, למשל ע"י מכירת מידע לחוקרים פרטיים. במאגר
הביומטרי צפויים לעבוד עשרות עובדים בעלי הרשאה לתרגם כמות גדולה של טביעות אצבע או תמונות
ולזהות את בעליהן. יכולת זו קורצת לחוקרים פרטיים, לארגוני פשיעה ולארגונים זרים, שיסכימו לשלם

סכומים משמעותיים לשם ניצולה.

בנוסף לעובדי הרשות הביומטרית, קיימת קבוצת אנשים גדולה הרבה יותר שהחוק מרשה לה במפורש
לחוק,7לקבל תרגום של טביעת אצבע לזהות בעליה. המדובר באוכלוסיית השוטרים, אשר לפי סעיף   

לחוק גם מתיר19חייבת רשות המאגר לתת להם את זהות בעל הטביעה, ללא צורך בצו שופט. סעיף   
למשטרה להעביר הלאה מידע זה לרשויות התביעה, לפרקליטות, לבית המשפט, לבית דין צבאי, למרכז
הלאומי לרפואה משפטית, לרשויות הביטחון, וכן לרשות אכיפה מחוץ לישראל. מספר השוטרים שיקבלו
גישה לפי החוק מסתכם באלפים רבים, וכפי שהוכח שוב רק לאחרונה, סביר שיהיו ביניהם גם כאלה

שיבצעו "שירות זיהוי למעוניינים".

במידת לצמצם  על-מנת  על מתכנני התיעוד הביומטרי,  להשפיע  היו  ואחרים, אמורים  אלה  שיקולים 
האפשר את הסיכונים המתוארים. אולם, הבחירות שנעשו במהלך התכנון, וההתעלמות הגורפת מחלופות

בטוחות יותר, מובילות למסקנה שההפך הוא מה שאירע.
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בעיות אבטחה ופרטיות.8

תת-הסמכה של הרשות הביומטרית8.1

א(א) לצו המבחן קובע כי אין להתחיל את תקופת המבחן בטרם יוודאו רשות האוכלוסין וההגירה10סעיף 
והרשות הביומטרית כי כלל מערכי הטכנולוגיה, התפעול והמערך הביומטרי, עומדים בתקני האבטחה

המחמירים לפי הנחיות רא"ם:

יוודאו טרם תחילת תקופת [לניהול המאגר הביומטרי]  והרשות  [וההגירה]  רשות האוכלוסין 
המבחן כי כל מערכי הטכנולוגיה, התפעול והמערך הביומטרי למימוש מטרות תקופת המבחן
עומדים בתקנים וברמת האבטחה של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה

ושל נוהלי רשות האוכלוסין והרשות.

כך מוסבר גם בדו"ח הביקורת המיוחד של מבקר המדינה:

בצו [המבחן] נקבע שרשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי יוודאו טרם תחילת
תקופת המבחן כי כל מערכי הטכנולוגיה, התפעול והמערך הביומטרי למימוש מטרות תקופת
המבחן עומדים בתקנים וברמת האבטחה של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש
נקבע שרמת עוד  הביומטרי.  לניהול המאגר  והרשות  האוכלוסין  נוהלי רשות  ושל  הממשלה 
הגדרת סיווג המערכות לא תפחת מההגדרות שנקבעו בתחילת תקופת המבחן, עד תום תקופת

).52-53(דו"ח הביקורת המיוחד, עמ' המבחן. 

תקני אבטחת מידע – רמת האפיון ורמת הבדיקות8.1.1

מכתיב התייחסות בשתי רמות: רמת האפיון, ורמת הבדיקות הנדרשות כדי47כל תקן אבטחה מודרני  
לוודא עמידה באפיון. ברמה הראשונה, התקן מכתיב אפיון של תצורת המערכת, כגון תקן חומרה, אבטחה
פיזית, מנגנוני בקרה, הפרדת מערכות וכדומה. ברמה השנייה, התקן מכתיב בדיקות הכרחיות, הכוללות
בין השאר ביצוע סקרי סיכונים וביצוע מבדקי חדירות. בנוסף, כאשר מתגלים ליקויי אבטחה ("פערים"),

התקן דורש את תיקונם בלוחות זמנים הנגזרים מחומרתם.

ניתן להקביל את תקן האבטחה לאפיון מערך שמירה. ברמה הראשונה, האפיון מגדיר את התצורה "על
הנייר": תקן בנייה של הגדר, טווחי ביטחון, תקני כ"א, סדרי שמירה וכדומה. ברמה השנייה, האפיון דורש
בחינה ע"י גורם מקצועי חיצוני (סקר סיכונים), וכן עריכת ביקורות פתע (מבדקי חדירות). בנוסף, האפיון

דורש כי אם מתגלה פרצה בגדר, היא תטופל מיידית.

דרישות האבטחה של רא"ם ונהלי תמ"ר (תורה ומתודולוגיה רוחבית) מתחלקים גם הם לאפיון ולבדיקות.
כדי שהמערך הביומטרי יעמוד בדרישות, רא"ם צריכים לספק אישור כפול: ראשית, אישור כי התצורה
(המתוכננת) של המערכת מסוגלת לספק את רמת האבטחה הנדרשת. שנית, אישור כי המערך עצמו נבדק

ונמצא בטוח – לאחר עריכת סקר סיכונים ולאחר שעמד במבדקי חדירות מקצועיים.

במועד תחילת ההנפקה המערך הביומטרי לא עמד בהנחיות רא"ם8.1.2

), הוחל בביצוע סקרי סיכונים ומבדקי חדירות, אך אלו לא הושלמו08/07/2013במועד תחילת ההנפקה (
("מענה לבקשה לקיום חובת ההיוועצות30/06/2013במועד. עובדה זאת הודגשה במכתב רמו"ט מיום   

:למערכת הביומטרית עצמהבהתאם לתקנות מרשם האוכלוסין"), בהתייחס 

נמסר לנו […] כי רא"ם יבצעו ביקורת לבחינת תשתיות חומרה, תוכנה ותשתיות תקשורת אשר
, וכן יבוצעו תרגיל תקיפה על המערכת;9/7/2013תחל ב-

ביקורות של מערך כי על תשתיות המערכת המשמשים את הרשות, בוצעו  לנו […]  נמסר 
וכן נערכו בדיקות על ידי רא"ם. כמו כן נמסר כי רא"ם אישרו אבטחת המידע של הרשות 

המוביל, 47 הבינלאומי  האבטחה  תקן  ISO/IECלדוגמה,   15408 –  Common Criteria  for  Information  Technology
Security Evaluation חלק) (חלק 2, מתחלק לאפיון מערכות אבטחת מידע  ר' גם "נהלי3) ולבדיקות אבטחת מידע   .(

מסגרת לאבטחת מידע", אגף בכיר לביקורת המדינה והביקורת הפנימית, המועצה המייעצת לביקורת ואבטחת מידע.
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שהמערכת עומדת ברמת האבטחה הנדרשת לתשתיות מהסוג האמור, אך נאסר על הרשות
להעביר לעיוננו את ממצאי הבדיקות שנערכו.

4.12. בסעיף 2013 פרסמה הרשות הביומטרית דו"ח תקופתי למחצית השנייה של שנת 04/02/2014ביום 
של הדו"ח התקופתי עולה כי המערך הביומטרי לא עמד בהצלחה בסקרי סיכונים ובמבדקי חדירות חצי

שנה לאחר תחילת ההנפקה:

. סקרי סיכונים ומבדקי חדירות4.12

מידע, לאבטחת  הממלכתית  הרשות  בהנחיות  האוכלוסין  רשות  עומדת  הצו  ללשון  בהתאם 
 בתקופת המבחן והניסוי מבוצע על פי הנהלים הקיימים. כמולהתחילהתקבלו מלוא האישורים 

 ברשות האוכלוסין לביצוענשלמות ההכנותבימים אלו כן, בהתאם ללשון הצו והפרוטוקול, 
סקר סיכונים ומבדקי חדירה בלתי תלויים.

ביצוע סקרדורשתהאמור בחלקה הראשון של הפסקה אינו מתיישב עם האמור בחלקה השני. רא"ם   
סיכונים ומבדקי חדירות כתנאי למתן אישור כי המערך נבחן ונמצא עומד ברמת האבטחה הנדרשת. לא די

ההכנות נדרש בהשלמת  אלא  חדירות,  ומבדקי  סיכונים  סקר  לביצוע  בפועל  ליקוייביצועם  ותיקון   ,
האבטחה המתגלים.

אישור רא"ם לתחילת ההנפקה8.1.3

לפי דו"ח הביקורת המיוחד, רא"ם סיפקה אישור עקרוני להתחיל ביישום תקופת המבחן תחת תנאים:

 ביקש שר הפנים דאז לקבל את עמדתם של כמה גופים ביחס לאבטחת המידע2012בפברואר 
 הודיעה הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה2012בכלל הפרויקט. באפריל 

לשר הפנים דאז, שהיא מאשרת להתחיל ביישום תקופת המבחן, כפי שפורט במכתבה.
).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

התנאים האמורים במכתב לא פורטו בדו"ח הביקורת. נראה כי רא"ם אישרה את תצורת המערכת (עמידה
. כלומר, ייתכן כי רא"ם נתנה2013בתקן הפיזי), וכי נערכו סקרי סיכונים ומבדקי חדירות החל מיולי 

עקרוני  ההנפקהאישור  המערךלתחילת  כי  ייתכן  חדירות.  ומבדקי  סיכונים  סקרי  להשלמת  בכפוף   ,
הביומטרי נכשל במבדקים אלו, ועתה הרשות הביומטרית עמלה על תיקון הליקויים. אם כך, רק לאחר
סיום תיקון כשלי האבטחה הידועים, "יושלמו ההכנות" לביצוע סקרי סיכונים ומבדקי חדירות חוזרים.

ורק לאחר שהבדיקות החוזרות יושלמו בהצלחה, יעמוד המערך הביומטרי בהוראות צו המבחן.

תיקון הליקויים לאחר תחילת ההנפקה8.1.4

,לפני תחילת ההנפקה ולפני תחילת תקופת המבחןהרשות הביומטרית הפרה את חובתה החוקית לוודא 
את עמידת כלל המערכים בתקני האבטחה המחמירים. גם לאחר תחילת ההנפקה, המערך הביומטרי לא
עמד בהצלחה בסקרי הסיכונים ובמבדקי החדירות. אין המדובר "רק" באי-עמידה בלוחות זמנים, אלא

בסכנה ביטחונית מתמשכת.

לא ברור כיצד טיפלה הרשות הביומטרית בליקויים שהתגלו, וכמה חודשים היה המאגר הביומטרי חדיר
המערך הביומטרי אלה מאובטח  שורות  כתיבת  למועד  נכון  ברור האם  לא  למעשה,  זרים.  לארגונים 
במבדקים כי  רומזת  נוספים,  חוזרים  ומבדקים  חוזרים  ערכה מבדקים  כי הרשות  מאובטח. העובדה 

המוקדמים התגלו כשלים מהותיים – אשר עצם קיומם הוסתר מהציבור.

דו"ח הרשות מספק אישוש נוסף להנחה כי רא"ם אמנם אישרה את תצורת המערכת לקראת תחילת
ההנפקה, אך כי במהלך סקרי סיכונים ומבדקי חדירות התגלו פערים שונים אשר דרשו טיפול:

בהנחיות הרשות הממלכתית הביומטרי  לניהול המאגר  עומדת הרשות  בצו,  לנדרש  בהתאם 
.להתחיל בתקופת המבחןהתקבלו מלוא האישורים הנדרשים לאבטחת מידע. כתוצאה מכך 
בוצעו ברשות לניהול המאגר הביומטרי מגוון מבדקי אבטחה,טרם התחלת תקופת המבחן 

 על ידי רשויות הביטחון האמונות על הנושא וכן על ידי גורמים בלתיביקורות וסקרי סיכונים
תלויים שעברו סיווג מתאים.
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 הפעילות החלה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים מכלכל ממצאי הסקרים נבדקו וטופלו.
הגורמים המוסמכים לכך.

סקרי סיכונים, ביקורות ומבדקי חדירה נוספים בוצעו כחלק מתוכנית העבודה השנתית וכחלק
ולעמוד ברף האבטחה הגבוה הקיים היום. מהוראות החוק כאשר מטרתם אחת – להמשיך 

 בוצעו מבדקי חדירה וסקרי סיכונים על ידי גורמי הביטחון הרלוונטיים, אותם עברה2014בשנת 
).8.10(דו"ח מסכם, פרק הרשות בהצלחה.

כאמור, על ממצאי דו"ח הביקורת המיוחד הוטל חיסיון. אך, תגובת הרשות הביומטרית למבקר המדינה
מעלה ספק אם היא אכן עברה בהצלחה מלאה את מבדקי החדירות ואת סקרי הסיכונים.

כי היא משקיעה מאמצים רבים ותמשיך להשקיע [מסרה]  הרשות לניהול המאגר הביומטרי 
מאמצים אלו לכל אורך תקופת המבחן ולאחריה על מנת לוודא שהמערכות עומדות בתקני
אבטחת המידע. לצורך כך, ייבחנו וישולבו טכנולוגיות מתאימות, יבוצעו סקרי סיכונים ומבדקי
לאור מידע.  אבטחת  בהיבטי  עבודה  ונוהלי  תהליכים  ויעודכנו  ויתוקפו  תקופתיים,  חדירות 
חשיבות הנושא, האבטחה הפיזית ואבטחת המידע מקבלות ויקבלו תשומת לב ומשאבים מלאים

).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' כנדרש.

להבדיל מהרשות הביומטרית, רשות האוכלוסין וההגירה מודה שליקויים שונים התגלו במהלך הביקורות,
ומציינת כי גבשה תוכנית להפחתת חומרתם:

ביצוע מבדקי אבטחה וסקר סיכונים […] – כמתחייב בצו ובפרוטוקול תקופת המבחן, קיימה
רשות האוכלוסין קיימה במהלך תקופה זו שני מבדקי אבטחה וביצעה בנוסף סקר סיכונים על
ידי גוף חיצוני לרשות, שעיסוקו המרכזי באבטחת מידע ומבדקי אבטחה. […] בעקבות ממצאי
הרשות אותה  סיכונים  להפחתת  תוכנית  נכתבה  שבוצעו,  הסיכונים  וסקר  האבטחה  מבדקי 

).3 סעיף 9.10.1(דו"ח מסכם רשות האוכלוסין וההגירה, פרק מיישמת בימים אלו.

ממצאי אבטחה במהלך תקופת המבחן8.2

ממצאי מבקר המדינה8.2.1

". הפרק לא כולל אתהיבטי אבטחת מידעדו"ח הביקורת המיוחד של מבקר המדינה כולל פרק קצר בשם "
דו"ח המבקר לא מפרט את הכשלים, אך נרמז באופן. ממצאי הביקורת, שכן על הממצאים הוטל חיסיון

ברור כי לא כל מערכי הטכנולוגיה, התפעול והמערך הביומטרי עומדים בתקנים וברמת האבטחה של
רא"ם. משרד מבקר המדינה ממליץ לשר הפנים לפנות לרא"ם על-מנת לקבל את עמדתה בנושא אבטחת

המידע ברשות הביומטרית:

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח ההשלכות העלולות להיות לדליפת מידע בעת הנפקת תעודות
חכמות ושמירת המידע במאגר, בטרם תתקבל החלטה בסיום תקופת המבחן, על שתי הרשויות
עומדים החוק  ליישום  הביומטרי  והמערך  התפעול  מערכי הטכנולוגיה,  כל  כי  ולוודא  לשוב 
בתקנים וברמת האבטחה של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה ושל

מבקר המדינהנוהלי רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי. זאת ועוד,  משרד 
סבור כי טרם קבלת החלטה באשר לעתידו של המאגר הביומטרי בסיום תקופת המבחן,
ראוי ששר הפנים ישוב ויפנה לרשות הממלכתית לאבטחת מידע במשרד ראש הממשלה על

 מנת לקבל את עמדתה בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו.
).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

אם לא היו בעיות בנושא אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו, מבקר המדינה לא היה נדרש להכליל
המלצה זאת. תשובת הרשות הביומטרית למבקר מלמדת כי דו"ח הביקורת העלה פערים הדורשים טיפול:

מסרה הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי היא משקיעה מאמצים2014בתשובתה מנובמבר   
לוודא מנת  על  ולאחריה  המבחן  תקופת  אורך  לכל  אלו  מאמצים  להשקיע  ותמשיך  רבים 
שהמערכות עומדות בתקני אבטחת המידע. לצורך כך, ייבחנו וישולבו טכנולוגיות מתאימות,
ונוהלי עבודה ויעודכנו תהליכים  ויתוקפו  ומבדקי חדירות תקופתיים,  סיכונים  יבוצעו סקרי 
בהיבטי אבטחת מידע. לאור חשיבות הנושא, האבטחה הפיזית ואבטחת המידע מקבלות ויקבלו

).53(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' תשומת לב ומשאבים מלאים כנדרש.

 –61– 



ממצאי יחידת הממונה8.2.2

פיקוח. על היישומים הביומטריים שלושה דו"חות  יחידת הממונה  לאורך כל תקופת המבחן פרסמה 
", המפרט ממצאים שונים, בדרגות חומרהנושאי אבטחת מידעדו"חות הפיקוח כוללים נספח מסווג בשם "

לא ידועות. מטעמי אבטחת מידע לא ניתן לפרט את הממצאים, אך עצם קיומם אינו מוטל בספק:

יש פערים סודיים שלא נסגרו?נירה לאמעי רכלבסקי: 

פה.נעמה בן צבי:  לזה  להתייחס  יכולה  לא  שרוצהאני  של שב"כ  נציג  פה  יש  אם   
להתייחס לזה, אני מעדיפה. חבר הכנסת הנגבי עומד בראש ועדה שעל פי חוק מוסמכת לעסוק

והםבנושאים של אבטחת מידע.  עוקבים אחר הנושאים האלה  לומר שאנחנו  יכולה  אני 
מטופלים.

[…]

 אילו כשלים עלו מהדוח שלכם?איזה כשלים מצאת בדוח?רויטל סויד: 

בניהולנעמה בן צבי:  עצמו,  בפרויקט  כשלים?  אומרת  כשאת  מתכוונת  את  למה 
הפרויקט?

.באבטחת המידע, בביטחוןבפרויקט, בניהול, רויטל סויד: 

לגבי אבטחת המידע, שוב אני מתנצלת, אני לא אוכל להתייחס. אבלנעמה בן צבי: 
אני יכולה להגיד שהנושא הזה מטופל והוא מטופל טוב.

איזה כשלים?רויטל סויד: 

זה פרויקט טכנולוגי מאוד מורכב.אני לא יכולה לדבר מבחינת כשלים.נעמה בן צבי:   
עקבנו אחרי,יש כל מיני פערים שצריכים להיות מטופלים.מטבע הדברים יש חבלי לידה,   

למשל, נושאים שהוזכרו בדוח האחרון של האגודה לזכויות דיגיטליות [צ"ל: התנועה לזכויות
משרתת מה  את  המאגר,  של  המרכזית  המערכת  נושא  בדקנו,  שאנחנו  דברים  דיגיטליות], 

ההטמעה של המערכת החדשה, האם זה אומר שיש פערים בתוצאות? מה זה אומר?
).22/03/2016(פרוטוקול הוועדה המשותפת מיום 

".לא ידוע על כל חשש קונקרטי להתממשות סיכון דליפה מהמאגרדו"ח הפיקוח השלישי מציין ביובש כי "
אין די ברמת אבטחה שתמנע חששות קונקרטיים. החוק דורש נקיטת כל האמצעיםאך אין די בכך.  

" כי  ההצהרה  המאגר.  על  להגנה  פרטיותהאפשריים  על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  כל  ננקטו 
", אינה מדויקת.התושבים, אבטחת המידע במאגר הביומטרי ומניעת ניצולו לרעה

תגובת הרשות הביומטרית8.2.3

ראש הרשות הביומטרית ומסמך ההתייחסות מציגים עמדות סותרות בשאלה עובדתית פשוטה יחסית,
האם נושא אבטחת המידע מופיע בחלק המסווג של דו"ח מבקר המדינה:

מבקר המדינה לא נדרש לסוגיית אבטחת המידע במאגר ולא נגע בה, וגם לא נגעגון קמני:
).24/06/2015(פרוטוקול הוועדה המשותפת מיום בסוגיית נחיצות המאגר. 

נושא אבטחת המידע אכן מופיע בדו"ח המבקר, אולם לא כליקוי הדורש תיקון אלא כהמלצה,
הנובעת מכך שהמבקר רואה במידע ביומטרי מידע רגיש ופרטי, אליו יש להתייחס בהתאם. 

).2.2.6(מסמך התייחסות, פרק 

להלן תגובת הרשות הביומטרית בנוגע לסקרי הסיכונים ומבדקי החדירות:

עוד לפני תחילת תקופת המבחן בוצעו ברשות לניהול המאגר הביומטרי מגוון סקרי אבטחה,
ביקורות וסקרי סיכונים על ידי גורמי הביטחון האמונים על הנושא וכן על ידי גורמים מקצועיים
בהצלחה הסתיימו  והמבדקים  הסקרים  כל  הנדרשת.  לרמה  ביטחוני  סיווג  חיצוניים שעברו 

כל ממצאי הסקרים, ככל שהיו כאלה, נבדקו וטופלו.מרובה ובציונים גבוהים. 

בוצעו מבדקי חדירה נוספים וסקר סיכונים על ידי גורמי הביטחון הרלוונטיים,2014בדצמבר   
אותם עברה הרשות בהצלחה רבה. כך מעידים מנהלי החטיבה לסיכול איומי הסייבר, לא רק

).6.2.2(מסמך התייחסויות, פרק .אנשי הרשות הביומטרית
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שלא ממצאים, או שהיו, נבדקו וטופלו"? או ככל שהיו כאלהלמה הכוונה במשפט "כל ממצאי הסקרים, 
 ממצאים. אם נתעלם מההתחכמות המילולית, התשובה היא שהיו ממצאים כאלו או אחרים, שרמתהיו

. לדברי הרשות הביומטרית ולדברי נציג רא"ם, הממצאים טופלו לאורך הזמן, וכיום48חומרתם לא ידועה
המערכת עומדת בתקנים הנדרשים. 

 המערכת הביומטרית עומדת בדרישות האבטחה.נכון להיוםאם נקבל את הצהרות הרשות כלשונן, כנראה 
א(א) לצו המבחן מתייחס למועד תחילת ההנפקה, לא למועד סיום תקופת המבחן השנייה.10אך סעיף 

יוער כי דו"חות הפיקוח של יחידת הממונה על היישומים הביומטריים מציינים כי אין חשש קונקרטי
להתממשות סיכון דליפה מהמאגר. דו"חות הפיקוח כוללים נספחים בסיווג "סודי" המפרטים ממצאים

שונים בנושאי אבטחת מידע.

ממונה אבטחת מידע8.3

התפטרות ממונה אבטחת מידע8.3.1

, לא כיהן בה ממונה201450 ועד חודש ספטמבר 201449הרשות הביומטרית הודתה כי מאז חודש פברואר 
אבטחת מידע. ממצא זה הדאיג את הוועדה המשותפת:

לוועדה דווח כי בעת עריכת הדו"ח אין מנהל אבטחת מידע לתכנית הפיילוט וכי הנושא מצוי
).2.4(דו"ח מעקב, סעיף בהליכי מכרז; ממצא מדאיג זה הפתיע את הוועדה.

נסיבות התפטרותו של ממונה אבטחת המידע לוטות בערפל. ניתן לשער, כי ישנו קשר בין ההתפטרות
לליקויי אבטחת המידע והסיכונים שהתגלו; זאת בייחוד לאור הזמן הרב בו לא הצליחה הרשות לגייס

מחליף.

חובת מינוי ממונה אבטחת מידע8.3.2

,1981) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-2ב(א)(17מינוי ממונה אבטחת מידע הוא חובה חקוקה לפי סעיף 
, לפי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי1998(א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-2לפי סעיף 

, לפי החוק הביומטרי,1986החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-
ולפי כל נהלי האבטחה הממשלתיים וכל תקני האבטחה הרלוונטיים.

הגופים המפורטים להלן חייבים במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה על אבטחת
;23) גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 2מידע (להלן – הממונה): […] (

ב(א) לחוק הגנת הפרטיות).17(סעיף 

גוף ציבורי ימנה ממונה בטחון שיהיה כפוף במישרין למנהל הגוף הציבורי או לסגנו.
(א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים).2(סעיף 

, פנתה התנועה לזכויות דיגיטליות אל רמו"ט, בדרישה שתעשה שימוש בסמכותה לפי14/06/2014ביום 
 לחוק הגנת הפרטיות, ותקבע כי הרשות הביומטרית הפרה את חוק הגנת הפרטיות לעניין מינוי10סעיף 

ממונה אבטחת מידע:

זיהוי אמצעי  להכללת  החוק  מכוח  הוקמה  אשר  ציבורית  רשות  היא  הביומטרית,  הרשות 
 והיא "גוף ציבורי"2009ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

 לחוק הגנת הפרטיות.23כהגדרתו בסעיף 

ב לחוק הגנת הפרטיות, הרשות הביומטרית חייבת במינוי אדם בעל הכשרה17בהתאם לסעיף 
 הרשות הביומטרית החלה להפעיל מאגר2013מתאימה שיהיה ממונה על אבטחת מידע. ביולי 

מידע הכולל מערך הרכשה ביומטרית במשרד הפנים, במסגרת תקופת ניסוי בה אמור להיבחן
הצורך במאגר ביומטרי מרכזי.

".לא העלו כל כשלי אבטחה[הסקרים והמבדקים] הדבר עומד, אגב, בניגוד להצהרתה הנחרצת של הרשות לפיה "48
.20/03/2014 כלכליסטר' עומר כביר, "האם יש פרצות במאגר הביומטרי? משרד הפנים כלל לא בדק", 

.ynet 23/06/2014אהוד קינן, "מי מנהל את אבטחת המאגר הביומטרי?", 49

.25/02/2015 למכתב המלווה של הרשות הביומטרית לדיווח התקופתי השלישי מיום 11סעיף 50
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זמן קצר לאחר תחילת ההנפקה, סיים את תפקידו ממונה אבטחת המידע ברשות הביומטרית,
בספטמבר  פרסמה  הביומטרית  הרשות  למרשתי.  ידועות  שאינן  ובמרץ 2013בנסיבות   2014

מכרזים פומביים למנהל תחום (אבטחת מידע ותקשורת). לא ידוע למרשתי אם בעקבות מכרזים
אלו מונה ממונה אבטחת מידע, כנדרש בחוק.

, קיבלה מרשתי מכתב ממר יוגב שמני, מנמ"ר רשות האוכלוסין וההגירה, ממנו04.05.2014ביום 
, טרם מונה לרשות הביומטרית ממונה אבטחת מידע.2014עולה כי נכון למאי 

, לא מונה ממונה אבטחת מידע ברשות הביומטרית2014לאחרונה, נודע למרשתי כי נכון ליוני 
וזו עדיין מחפשת אדם אשר יאייש את התפקיד.

ב לחוק17 ו-17אם אכן נכונים הדברים, הרי שהרשות הביומטרית מפרה מזה כשנה את סעיפים 
10. בשם מרשתי אבקש כי תעשה שימוש בסמכויותיך לפי סעיף 1981הגנת הפרטיות, התשמ"א-

לחוק הגנת הפרטיות, ותקבע כי הרשות הביומטרית הפרה את חוק הגנת הפרטיות לעניין מינוי
ממונה אבטחת מידע.

טרם התקבלה תשובת רמו"ט לגבי תוצאות בירור תלונת התנועה לזכויות דיגיטליות.

תגובת הרשות הביומטרית8.3.3

הרשות הביומטרית טוענת מקובל ותקין כי במשך למעלה מחצי שנה לא כיהן בה ממונה אבטחת מידע:

מנהל אבטחת המידע ברשות סיים את תפקידו בנסיבות רגילות המתרחשות בכל ארגון. בשל
תהליכי הגיוס המורכבים הנקבעים על ידי נציבות שירות המדינה ארך תהליך הגיוס של מחליפו
כחצי שנה, כאשר בסיומו גויס מנהל אבטחת מידע. במהלך תקופה זו נוהל התחום באופן שוטף

על ידי ראש הרשות, הממונה על הפרטיות וצוות אבטחת המידע אשר המשיך ופעל כשיגרה.
).6.2.3(מסמך התייחסויות, פרק 

 שממונה לו מחליף, ולאחר תקופת חפיפה מתאימה.לאחרלרוב ממונה אבטחת מידע עוזב את תפקידו רק 

, ראש הרשות אינו1998) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1(ג)(2יוער כי בהתאם לסעיף 
יכול לכהן בתפקיד ממונה אבטחת מידע אלא אם כן קיבל אישור מתאים מטעם השב"כ. הסיבה לכך היא
שממונה אבטחת מידע צריך להיות עצמאי באופן שתפקודו, כמי שמעלה כשלים ומציג בעיות, לא יוגבל
משיקולים מערכתיים או כפיפות מנהלית. מנהל רשות נדרש לאזן מכלול שיקולים מערכתיים, ומכלול זה

שונה ממכלול שיקולים שמנהל אבטחת מידע עצמאי נדרש לבחון.

רישום המאגר הביומטרי אצל רשם מאגרי המידע8.4

 לחוק הגנת הפרטיות, בעל מאגר מידע חייב ברישומו:8בהתאם לסעיף 

לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא אם כן התקיים אחד(א)
מאלה:

המאגר נרשם בפנקס;)1(

);1(ב10הוגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו הוראות סעיף )2(

[…]

לא ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא למטרה שלשמה(ב)
הוקם המאגר.

בעל מאגר מידע חייב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו אם נתקיים בו אחד מאלה:(ג)

;10,000מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על )1(

יש במאגר מידע רגיש;)2(

[…]

;23המאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף )4(

[…]

לרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים בבקשה לעיין בפרטי הרישום של2015פלוני פנה בתחילת שנת   
המאגרים שנרשמו ע"י הרשות הביומטרית. לאחר מספר תזכורות הוא קיבל את פרטי הרישום של המאגר
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ביום  רק  נרשם  המאגר  כי  נלמד  הנתונים  מן  פנייתו07/05/2015הביומטרי;  לאחר  מספר  חודשים   ,
המקורית של אותו אדם. כלומר, הרשות הביומטרית הפרה במשך שנים את חוק הגנת הפרטיות לעניין

רישום מאגרי מידע, והרישום בפועל בוצע ככל הנראה רק בעקבות פנייתו של אותו אדם.

וליועץ המשפטי לממשלה, הן בנוגע לאי-רישום התנועה לזכויות דיגיטליות פנתה בתלונה לשר הפנים 
המאגר במועד, והן לגבי פרטי רישום שגויים, שנמסרו לרשם מאגרי המידע:

[פלוני], התגלה כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי התנהלה פנייתו של  לאחרונה, בעקבות 
במשך כשנתיים בניגוד לחוק.

 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי "לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב8להזכירכם, סעיף 
ברישום לפי סעיף זה, אלא אם … המאגר נרשם בפנקס".

)4(ב)(8חובת רישום מאגרי מידע חלה על גופים ציבוריים ועל כל מאגר ציבורי בהתאם לסעיף 
לחוק. כמו כן, יש חובה לרשום כמחזיקים במאגר את כל הגורמים אשר להם גישה למאגר על פי

חוק.

טביעות את  המכיל  המידע,  מאגר  את  רשמה  הביומטרי  המאגר  לניהול  עקא, שהרשות  דא 
במאי 7אצבעות אזרחי מדינת ישראל וצילומי הפנים אך ביום  , כשנתיים לאחר תחילת2015 

הניסוי והקמת המאגר בפועל. רישום זה בוצע רק לאחר פנייתו הראשונה של [פלוני].

א לחוק הגנת הפרטיות, הרי שהמחזיק, מנהל או משתמש במאגר31להזכירכם, על פי סעיף 
, דינו מאסר שנה, כאשר עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת8מידע בניגוד להוראות סעיף 
מחשבה פלילית או רשלנות.

ד(ג) לחוק הגנת הפרטיות, הרי שמשטרת ישראל, המשטרה23מעבר לכך, הרי שבהתחשב בסעיף 
הצבאית שירות הבטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ומשרד הפנים, אשר כולן
זכאיות לקבל מידע מהמאגר בהתחשב בהוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני

ובמאגר מידע, התש"ע- זיהוי  ביומטריים במסמכי  היו צריכים להיות2009זיהוי  יחדיו  כולם   ,
רשומים בפרטי הרישום של המאגר המצויים בידי רשם מאגרי המידע.

) לחוק הגנת2(א)(31גם כאן, הפרה שוב הרשות לניהול המאגר הביומטרי את הוראות סעיף 
) כאשר8(א)(31הפרטיות, כאשר מסרה פרטים לא נכונים בבקשה לרישום מאגר מידע, וסעיף 

ה.23ב עד 23מסרה מידע בניגוד לסעיפים 

טרם התקבלה תגובת שר הפנים או היועץ המשפטי לממשלה.

בעקבות הפניות, הורה הממונה על היישומים הביומטריים לממונה על הפרטיות של הרשות הביומטרית
לפעול לרישום המאגר כדין:

הממונה על הפרטיות [של הרשות הביומטרית] עדכן כי המאגר הביומטרי נרשם כדין אצל רשם
רישומו כי לאחר תהליך היוועצות ממושך, הוחלט על  מאגרי המידע ברמו"ט. רמו"ט מסרה 
הנפרד של המאגר הביומטרי ממאגר המידע של רשות האוכלוסין. בירור סוגיה זו נדרש נוכח
השתייכותה של רשות ב' [הרשות הביומטרית] והמאגר אותו היא מנהלת למשרד הפנים, שלו
מאגרים רשומים לרבות מרשם האוכלוסין. מאגר המידע הביומטרי הלאומי נרשם בתהליך נפרד
מאגרי בפנקס  כיום  כלול  והוא  ברמו"ט  המקובל  לנוהל  ובהתאם  הנדרשים  ההליכים  בתום 

).2.2.6, נספח ג', סעיף 1(דו"ח פיקוח מסכם מס' המידע, הפתוח לעיון הציבור.

רשת מנותקת?רשת מבודלת או 8.5

בגרסה קודמת של דו"ח זה טענו כי הרשות עושה שימוש ברשת מבודלת ולא ברשת מנותקת. התבססנו על
ו-5.5.1דברי הרשות עצמה, בפרקים  לדו"ח המסכם, המתארים את אופן העברת המידע מרשות6.2.6   

האוכלוסין וההגירה:

 מערכת מחשוב שתפקידה לבחון את ההרכשות המגיעות מלשכותמערכת לקליטת הרכשות:
רשות האוכלוסין, כדי לאמת את מקורן ואת שלמותן. בנוסף לכך כוללת מערכת זו יכולת איתור

קוד מפגע כדי למנוע פגיעה במערכות המאגר.
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") כיווני  חד  חיבור  בעיקר  כוללת  זו  Dataמערכת   diodeלעבור יוכלו  כדי שהנתונים   ,("
למערך המחשוב הראשי, שאיננו מקוון ואין לו קישוריות רשת חיצונית כלשהי. חיבור חד

).5.5.1(דו"ח מסכם, פרק  כיווני זה מונע באופן פיסי זליגה של מידע בכיוון ההפוך.

מערכות המחשוב ברשות הוקמו כסביבת מחשוב נפרדת לחלוטין אשר אינה מקושרת באופן
Airמקוון לכל רשת חיצונית בכל צורת חיבור שהיא לרבות לא למערכות רשות האוכלוסין ("

gap .("העברת המידע המוצפן המתקבל מלשכות רשות האוכלוסין נעשית באמצעות ממשק
).6.2.6פרק דו"ח מסכם, ( ") שאינו מאפשר זליגת מידע בכיוון ההפוך.Data diodeחד כיווני ("

 ₪, שהרשות הביומטרית שילמה לרכישה ולהטמעה של37,700עוד ביססנו את טענתנו על תשלום בסך 
מערכת לבידול רשתות מחברת "ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ".

מנתונים אלו ניתן להסיק כי קיים ממשק חד-כיווני אל רשת המחשבים של הרשות הביומטרית, העושה
). יש להדגיש: הטענה הייתהair gap) ולא ע"י ניתוק פיזי (data diodeשימוש בבידול ע"י מוצר חומרה (

בדבר ממשק לרשת המחשבים של הרשות הביומטרית, לא ממשק פיזי לשרתים עליהם שמור המאגר
הביומטרי.

בתגובתה, הרשות הביומטרית מכחישה לחלוטין את הטענה:

הטענה כי רשת המאגר מנותקת לוגית ולא פיסית מרשתות אחרות איננה נכונה ומתבססת על
מסוג חד-כיווני  לקישור  מערכת  לרכש  הרשות  פניית  מתוך  מאד  תמוהה  מסקנות  הסקת 

Waterfallבפועל מערכת זו טרם נרכשה והתכנון לשימוש במערכת זו אינו רלוונטי כלל לחיבור .
מערכות המאגר למערכת חיצונית כלשהי או לשימוש בה לצורך בידול רשת המאגר מהעולם.

מדובר בתכנון עתידי להעברת נתוני בקרה בין מערכות פנימיות ברמת סיווג זהה ("סודי ביותר"),
כפי בצורה פיסית,  ולצרכיה. רשת המאגר מבודלת לחלוטין מהעולם  בתוך מערכות הרשות 
ידי הגורם המנחה את על  ומבוקר  נבדק, מפוקח  וכפי שהובהר,  שנדרש מפורשות בחקיקה 
הרשות. נבהיר זאת שנית – רשת המאגר הינה רשת מנותקת ונפרדת לחלוטין מכל רשת אחרת,
הן לוגית והן פיסית – ובאופן מלא. זוהי תצורה המקובעת בחקיקה, כך היה מלכתחילה וכך

).6.4.2.1(מסמך התייחסות, פרק .יתקיים תמיד

. עם2014", אך בפועל המערכת נרכשה במהלך אוקטובר  טרם נרכשהWaterfallמערכת הרשות טוענת כי "
זאת, לנוכח הכחשת הרשות כי המוצר משמש לחיבור אל רשת המחשבים של הרשות, ולשם הזהירות,

הסרנו את הטענה מהדו"ח המעודכן.

שירות התאוששות מאסון במערכות חיצוניות8.6

הרשות הביומטרית שכרה שירותי אירוח באתר גיבוי מחברות חיצוניות. הרשות הביומטרית הבהירה כי
) של הרשות.DRPהיא שוכרת שטחי אירוח לצורכי אתר גיבוי חלופי כחלק מתוכנית התאוששות מאסון (

לדבריה, שטחי האחסון אינם משמשים בשום דרך לגיבוי מוצפן של נתוני המאגר. אך גם אם אתר הגיבוי
משמש רק לצורכי תוכנית התאוששות מאסון זאת עדיין בעיית אבטחה ממשית, כמוסבר להלן.

 (תוכניתBCP (תוכנית התאוששות מאסון) ו-DRPבעולם אבטחת הנתונים והמידע מקובל לתחזק תוכנית 
המשכיות עסקית) לארגון. תכניות אלו מפרטות כיצד הארגון או המשרד יוכל להמשיך לתפקד גם אם

מערכת המידע העיקרית שלו נפגעת.

רכשה הרשות הביומטרית "שירותי אירוח באתר גיבוי לפי הוראת תכ"מ מס' 2013בדצמבר   16.3.17"
 רכשה הרשות הביומטרית "שירותי2014 ₪. בדצמבר 220,000מחברת אינטרנט בינת בע"מ, בסכום של כ-

 ₪. כלומר, הרשות קנתה שירותי520,000אירוח עבור אתר גיבוי" מחברת בזק בינלאומי, בסכום של כ-
אירוח לאתר התאוששות מספקים חיצוניים.

הרשות הבהירה כי באתר הגיבוי שהיא שוכרת לא נשמרים נתוני המאגר הביומטרי, והוא משמש רק
כ"שטח רצפה" במקרה של התאוששות מאסון:

לעניין הקמת אתר גיבוי – לרשות קיים אתר גיבוי, כנדרש בחוק וכפי שמקובל בפרויקטים
טכנולוגיים רבים. אתר הגיבוי כולל שרתים ומערכות ללא כל נתונים ביומטריים וללא קישור
חיצוני, הנמצאים במצב המתנה למועד שבו יידרש להפעילם. לצורך זה שכרה הרשות "שטח
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רצפה" עבור אתר הגיבוי במסגרת מכרז חשכ"ל, כמו משרדים ממשלתיים אחרים וכמו שמקובל
אצל ארגונים שאינם ממשלתיים (בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים ועוד). יתר על כן, שטח זה
אופיין על ידי הגורם הרלוונטי בשב"כ והוקם כך שיעמוד בדרישות אבטחת מידע למתחם בסיווג

"סודי ביותר" אף על פי שאין כל אחסון נתונים ביומטריים במתחם זה בעיתות שגרה.

האמירה ששכירת שטח רצפה כנ"ל מוכיחה העברת מידע לגורם פרטי כמוה כאמירה שכל עורך
דין ששוכר משרד אשם בעבירה אתית חמורה מאד – הפרת חיסיון עו"ד-לקוח, כי המידע הרגיש
שברשותו חשוף למשכיר המשרד. זוהי טענה משוללת כל בסיס ומטעה, ואנו תמהים מאד על

).6.4.2.2(מסמך התייחסות, פרק הסקת המסקנות הנמהרת והשגויה, המהווה כאמור לשון הרע.

רשויות או חברות המחזיקות מידע סודי מעבירות את המידע בין מתקנים השייכים לאותה רשות או
חברה – המידע אינו עובר מהרשות או החברה אל חברה פרטית חיצונית. הרשות הביומטרית לא הקימה

אתר גיבוי חלופי, אלא בחרה לשכור אתר כזה מחברה חיצונית. החלטה זאת יוצרת בעיית אבטחה.

באתר הגיבוי מותקנות מערכות הרשות הביומטרית, מערכת גיבוי שלמה, אך ללא הנתונים הביומטריים.
הנתונים מועברים רק בעת הפעלת תוכנית ההתאוששות מאסון. האתר מאובטח ע"י החברות מהן נשכרים
שטחי האחסון. מעצם היות של אתרים אלו מחוץ לתחומי האבטחה של הרשות, קל יותר לגורמים עוינים
לחדור למתקנים ולהשיג גישה פיזית למערך בזמן שהוא לא פעיל. גורם עוין כזה יכול להחדיר מראש
זדוניים, או מערכת רדומה אחרת, שיפגמו באבטחת המאגר הביומטרי בעת או רכיבי חומרה  תוכנה 

הפעלת אמת של אתר הגיבוי.

תהיה שהמערכת החלופית  כדי  למערכת החלופית.  מועבר  ביומטרי  מידע  מופעל,  הגיבוי  אתר  כאשר 
מאובטחת באותה רמה כמו המערכת הרגילה של הרשות, המערכת החלופית חייבת להיות באתר באותה
רמת אבטחה כמו של המערכת הראשית. גם לאחר סיום הפעלת אתר הגיבוי והחזרת ליבת הפעילות לאתר
הראשי, לא תמה סכנת הדליפה של הנתונים הביומטריים. הנתונים נשמרו באופן זמני על מערכות מחשוב,

וגישה למערכות מחשוב אלו עלולה לאפשר את שחזור הנתונים.

לסיכום: לדברי הרשות הביומטרית, אתרי הגיבוי לא כוללים מידע ביומטרי בעתות שגרה. המידע הרגיש
מועבר לאתר בעת חירום בלבד. ובעת חירום כזאת המידע יוצא מהשטח הפיזי של הרשות הביומטרית.
רשויות ביטחון אחרות הקימו אתרי התאוששות מאסון באתרים אחרים הנמצאים בשליטתן המלאה.

לדעתנו היה על הרשות הביומטרית לפעול באופן דומה.
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פרשת מערכת ההשוואה הביומטרית.9

מערכת השוואה ביומטרית9.1

ביומטריים בנתונים  מדובר  אם  ובודקת  ביומטריות,  דגימות  שתי  נוטלת  ביומטרית  השוואה  מערכת 
המתייחסים לאותו אדם. בדיקה זאת משמשת לאימות ביומטרי ולזיהוי ביומטרי, וכן לזיהוי הרכשות

 לעיל. מערכת ההשוואה הביומטרית היא רכיב מרכזי בפרויקט, ובלעדיה לא7.2כפולות, כמוסבר בפרק 
ניתן לבצע אימות וזיהוי ביומטריים באיכות מספקת.

נחיצות קיומוא(א) של צו המבחן, קובע כי על הרשות הביומטרית לבצע בחינה מדוקדקת בדבר "8סעיף 
". לאיכות מערכת ההשוואההיקף המידע שיש לשמור בו ואופן השימוש בו", ובדבר "של המאגר ומטרותיו

הביומטרית השפעה מכרעת על היקף המידע שיש לשמור. שהרי, ככל שנעשה שימוש במנוע ההשוואה יותר
וככל שנתוני הדיוק של מנוע יותר.  גבוהות  יספק תוצאות ברמות דיוק  איכותי ומקצועי, כך צפוי כי 

ההשוואה טובים יותר, כך צפוי שמנוע ההשוואה יעמוד בדרישות הצו גם עבור מידע ביומטרי חלקי.

לדוגמה, ניתן להניח כי מנוע השוואה של חברה בינלאומית, המסוגל לנתח במדויק את תווי הפנים של
מליוני תושבים (ובהתאם, מחירו מגיע למיליוני דולרים), ייתן תוצאות אימות וזיהוי טובות בהרבה ממנוע
עובדים אלפי  כמה  של  במאגר  פנים  תווי  להשוות  ומסוגל  קטנים,  לעסקים  המיועד  פשוט,  השוואה 

(ובהתאם, מחירו אלפי דולרים בודדים).

מבקר המדינה התריע כי השימוש במערכת זמנית או קבועה ישפיע בצורה משמעותית על ביצועי המאגר
הביומטרי ועל תוצאות בחינת החלופות:

בחוק נקבע שאחת מהמטרות המרכזיות של תקופת המבחן היא לבחון את נחיצות המאגר
הביומטרי. בכלל זה, יש לוודא שהמאגר עונה לצורך שלשמו הוקם – איתור הרכשות כפולות.
בפרוטוקול צוין כי החלטה זו תתבסס בין היתר על ביצועי המאגר ועל יעילותו התפעולית. נוסף

) ניכר  יינתן משקל  ) במסגרת בחינת40%על כך, הוועדה המייעצת קבעה שלביצועי המאגר 
החלופות. ביצועי המאגר מתבססים על ביצועי מערכת השוואה ביומטרית, שהיא מערכת הליבה
שבמאגר הביומטריים  הנתונים  מאיכות  היתר  בין  מושפעים  אלה  ביצועים  המאגר.  לניהול 

ומאיכות הנתונים המוזנים אליה לצורך השוואתם לנתונים שכבר נכללים במאגר. 

מאחר שכאמור, ביצועי המאגר עתידים להשפיע על ההחלטות שיתקבלו בסיום תקופת המבחן
בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור בו, יש להבטיח שייעשה שימוש
במערכות שאין ספק בנוגע לביצועיהן, כך שניתן יהיה לבסס עליהם את מסקנות תקופת המבחן.

).19(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

התייחסות הוועדה המייעצת/מפקחת9.2

סוגיית ניהול המערכת המרכזית של הרשות לניהולהוועדה המייעצת/מפקחת דנה מספר פעמים בפער  "
 PLAN), כאשר חל עיכוב ברכישתה של מערכת קבועה (PLAN Bהמאגר הביומטרי, על גבי מערכת זמנית (

A(הוועדה ציינה כי קיים עיכוב משמעותי ברכישת מערכת השוואה קבועה, ולכן, תקופת הניסוי נערכה ."
כולה תוך שימוש במערכת הזמנית.

הדיון עסק […] בפערים העיקריים שנמצאו נכון למועד הדיון. הועלתה סוגיית: 7  דיון מס' 
),PLAN Bניהול המערכת המרכזית של הרשות לניהול המאגר הביומטרי, על גבי מערכת זמנית (

) […].PLAN Aכאשר חל עיכוב ברכישתה של מערכת קבועה (

הרשות: 8  דיון מס'  של  המרכזית  המערכת  ניהול  לסוגיית  שונים  בהיבטים  דנה  הוועדה 
) ועמדה על הצורךPLAN B / Aלניהול המאגר הביומטרי והמעבר מהמערכת הזמנית לקבועה (

בהשלמת מסמכים ומתן מענה לשאלות רלוונטיות, בין היתר לגבי ההשלכות שעשויות להיות
למעבר בין המערכות על תקפות תוצאות הבדיקות בתקופת המבחן.

המאגר:12  דיון מס'  לניהול  הרשות  של  המרכזית  המערכת  ניהול  בסוגיית  דנה  הוועדה 
) לקבועה  הזמנית  והמעבר מהמערכת  נושאיםPLAN B / Aהביומטרי  נותרו שני  כי  וקבעה   (
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בעניינם מבקשת הוועדה לקבל מענה לשם מתן החלטה והם הצגת אישור מקצועי נוסף הנוגע
לתקפות הממצאים הרלוונטיים לתוצאות תקופת המבחן ובדיקת קיומו של נוהל הסבה מתאים.

הוועדה דנה במערכת המרכזית של הרשות לניהול המאגר הביומטרי והכריעה:16  דיון מס' 
).12בסוגיות שנותרו בנושא זה (ראו דיון 

) Planהמערכת הקבועה   Aוההגירה האוכלוסין  ורשות  היא מערכת שמשרד הפנים  "מגן",  ) המכונה 
(יש מספר מצומצם ביותר של ניסיון מספק בהקמת מערכות מסוג זה  מבקשים לקנות מחברה בעלת 

 יועדו לבחירת החברה שתקים82/2013 ומכרז 118/2011חברות בינלאומיות בעלות הניסיון הנדרש). מכרז 
 להקמת3M/Cogent נחתם הסכם עם חברת 2014 להלן). בספטמבר 9.6את המערכת הקבועה (ראו פרק 

הליך הטמעת המערכת נתקל בקשיים מהותיים, ועד כה לא הסתיים.המערכת. 

) יועץ חיצוני שהחל אתPlan Bהמערכת הזמנית  ) המכונה "להב", היא מערכת שפותחה בעיקרה ע"י 
" כסטודנט  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  של עבודתו  נסיון  עם  טכנאי  הכשרת  הלומד5בעל  שנים   

, עם שחרורו מצה"ל ובטרם סיים את2010". ההתקשרות עמו החלה בנובמבר באוניברסיטה הפתוחה
, וגם לאחרEx Librisלימודיו, ונמשכה גם לאחר שהחל לעבוד כמהנדס תוכנה במשרה מלאה בחברת 

. Intuitשעבר לחברת 

 (המערכת הקבועה)עיכוב בפריסת מערכת "מגן"9.3

לאורך כל תקופת המבחן, טענה הרשות הביומטרית כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים של החלפת מערכת
ההשוואה הביומטרית, ממערכת "להב" הזמנית למערכת "מגן" הקבועה:

מערכת ההשוואה הביומטרית הפועלת ברשות, המכונה מערכת "להב", הינה מערכת שפותחה
באופן ייעודי על בסיסם של מנועי השוואה ביומטריים אשר נרכשו מחברות ידועות ומנוסות.
המערכת פותחה על בסיס אפיון מפורט ומסמכי בדיקות מתאימים. המערכת נבדקת ונבחנת
ברשות בצורה שוטפת בשני אופנים עיקריים. ראשית בחינת עמידה בתנאי החוק ושנית בחינה
לצרכי שיפור תהליכים והתמקצעות תוך ביצוע בדיקות ושיפורים מתמידים. המערכת, כאמור,
מבוססת מנועי השוואה ביומטריים המבצעים השוואת טביעות אצבעות וכן השוואת תמונות
ובהיקפים של במגוון פרויקטים  ניסיון  פנים. מנועים שהינם מוצרי מדף של חברות בעלות 

מיליוני רשומות בעולם. […]

בימים אלו בשלבים מתקדמים של הטמעת מערכת השוואות נמצאת הרשות  לכך,  במקביל 
, חברה אמריקאיתCogentחדישה, מערכת "מגן". המערכת הנרכשת הנה מערכת מבית חברת 

גם כעת  ומוטמעות  בעולם  גדולים  בפרויקטים  משמשות  דומות שלה  מערכות  אשר  גדולה 
במשטרת ישראל ובצה"ל. מערכת "מגן" נרכשת כחלק ממהלך צופה פני עתיד וכהיערכות לגידול
הדרגתי של המאגר ובהתאם להתקדמות הפרויקט מבחינת היקף המצטרפים. למערכת "מגן"
יכולות ומאפיינים נוספים אשר יאפשרו שדרוג טכנולוגי של המערכת הקיימת. מערכת "מגן"

תעבור התאמות כך שתתאים לדרישות הרשות ותאפשר עבודה המותאמת לחוק הישראלי. 
).7.1(דו"ח מסכם, פרק 

מועד ההטמעה של המערכת הקבועה התעכב, ותקופת המבחן נערכה כולה עם המערכת הזמנית:

 הכריזה ועדת המכרזים2014 פורסם מכרז נוסף להספקת המערכת הקבועה. במרץ 2013במאי 
של משרד הפנים על חברה אחת כעל מציעה כשירה, ואישרה לערוך עמה משא ומתן בקשר

 נחתם הסכם עם החברה האמורה להספקת המערכת הקבועה. על פי2014להצעתה. בספטמבר 
 (זמן קצר2015הערכת הרשות לניהול המאגר הביומטרי, הטמעת המערכת הקבועה תחל במרץ 

).20(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' לפני סיום תקופת המבחן).

תקופת המבחן החלה על גבי מערכת זמנית "להב". מתחילה תוכנן לבצע את תקופת המבחן על
גבי מערכת בתצורה סופית "מגן". עיכוב במכרז למערכת "מגן" גרם לכך שכל תקופת המבחן

).5.1.2, סעיף 1(דו"ח פיקוח מסכם מס' התנהלה על גבי מערכת "להב".
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כישלון מערכת ההשוואה החדשה במבדקי הדיוק9.4

עם תום תקופת המבחן השלישית, הליך הטמעת המערכת החדשה לא הסתיים כיוון שהמערכת כשלה
בבדיקות הקבלה:

במחצית השנייה של  להיכנס  אמורה  הייתה  "מגן"  ולאחר2016מערכת  הייצור  קדם  לשלב   
שלושה חודשים לשלב הייצור. עקב אי עמידת הספק באבן הדרך של בחינות הקבלה, חל עיכוב
בתהליך. יחידת הממונה קיבלה סקירה מרשות ב' על גורמי העיכוב ועל האופן שבו רשות ב'
נערכת להמשך התנהלות המאגר על גבי מערכת "להב", עד לסיום הטמעת מערכת "מגן", הצפויה

).4.1.2, סעיף 3(דו"ח פיקוח מסכם מס' .2017במהלך הרבעון הראשון 

המכרז לאספקת מערכת ההשוואה הביומטרית מגדיר שלבים ברורים ומובחנים המרכיבים יחדיו את
) Detailed Specificationsתהליך הקמת המערכת: תכנון מפורט   Stage) Customization), התאמות 

Stage) אימון ,(Training Stage) בדיקות ,(Test Stage) קדם-הפעלה ,(Pre-production Stageהפעלה ,(
). עפ"י תנאי המכרז,Ongoing Production Stage) והפעלה מלאה (Initial Production Stageראשונית (

הרשות חייבת לאשר לספק בכתב, שהספק עומד בכל דרישות השלב הנוכחי לפני שיותר לו להתקדם לשלב
הבא בהקמת המערכת. אלו הן "אבני הדרך" של הפרויקט. 

", כלומר, המערכת נכשלה בשלב הבדיקות. החלקאבן הדרך של בחינות הקבלהמערכת "מגן" נכשלה ב"
הקריטי של שלב הבדיקות הוא בחינת רמת הדיוק של המערכת, דהיינו האם מערכת ההשוואה עומדת

כי  קובע  הפיקוח  דו"ח  הביומטרי.  בצו  הקבועות  הדיוק  ההשוואהבדרישות  מערכת  להיום,  נכון 
הביומטרית אינה עומדת בדרישות הדיוק הקבועות הן במכרז והן בצו הביומטרי.

קקפות תוצאות הבדיקות בתקופת המבחן9.5 ת

).Plan Bהרשות הביומטרית ערכה את בדיקות הדיוק לאורך תקופת המבחן עם מערכת "להב" הזמנית (
לפי הבדיקות שערכה, היא קבעה כי חלופות מסוימות עומדות בדרישות הדיוק של החוק בעוד חלופות

.51אחרות אינן עומדות בדרישות הדיוק של החוק

ככל שנעשה שימוש במערכת השוואה מקצועית יותר, כך תוצאות השוואה מתקבלות בדיוק גבוה יותר.
וככל שדיוק המערכת טוב יותר, כך צפוי שמנוע ההשוואה יעמוד בדרישות החוק גם עבור מידע ביומטרי
חלקי יותר. מכיוון שנתוני הדיוק של מערכת "מגן" טובים יותר מנתוני הדיוק של מערכת "להב", המערכת

תוכל לעמוד בדרישות הדיוק עבור חלופות ביומטריות חלקיות יותר.

ניתן להסתמך על ניסוי שמתבסס על מערכת זמנית, המבוססת על מערכות השוואה ביומטריות האם 
תקפות תוצאות הבדיקות בתקופתפשוטות? כאמור, הוועדה המייעצת/המפקחת הביעה חשש כבד בדבר "

". גם מבקר המדינה התייחס לפער מהותי זה, המשליך באופן ישיר על תקפות הבחינה שהרשותהמבחן
הביומטרית ערכה:

בחוק נקבע שאחת מהמטרות המרכזיות של תקופת המבחן היא לבחון את נחיצות המאגר
הביומטרי. בכלל זה, יש לוודא שהמאגר עונה לצורך שלשמו הוקם – איתור הרכשות כפולות.
בפרוטוקול צוין כי החלטה זו תתבסס בין היתר על ביצועי המאגר ועל יעילותו התפעולית. […]
ביצועי המאגר מתבססים על ביצועי מערכת השוואה ביומטרית, שהיא מערכת הליבה לניהול
ומאיכות בין היתר מאיכות הנתונים הביומטריים שבמאגר  המאגר. ביצועים אלה מושפעים 

הנתונים המוזנים אליה לצורך השוואתם לנתונים שכבר נכללים במאגר.

מאחר שכאמור, ביצועי המאגר עתידים להשפיע על ההחלטות שיתקבלו בסיום תקופת המבחן
בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור בו, יש להבטיח שייעשה שימוש
במערכות שאין ספק בנוגע לביצועיהן, כך שניתן יהיה לבסס עליהם את מסקנות תקופת המבחן.

).18-19(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

או, לפחות, כך הרשות הייתה אמורה לפעול לפי צו המבחן. דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת מסביר כי תוצאות האמת של51
הציונים של החלופה באופן בפועל הרשות הביומטרית הורידה את  לפי חוק.  עומד בביצועים הנדרשים  חלופת הפנים 

 לעיל.4.5מלאכותי, ופגמה בתוצאות הניסוי. לעניין זה, ר' פרק 
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תגובת הרשות הביומטרית9.5.1

הרשות הביומטרית טוענת כי השימוש במערכת הזמנית לא אמור להשפיע על תקפות הבדיקות שערכה
במהלך תקופת המבחן, שכן:

בתחום מומחה  מקצועי  חיצוני  יועץ  ע"י  שוטף  באופן  נבחנים  "להב"  מערכת  ביצועי   […]
הביומטריה. המערכת עומדת בצורה מלאה בדרישות החוק בכל היבטי הביצועים, הדיוק ורמות
באופן שוטף תהליך בחינת לכך מתבצע  בנוסף  ומן הרשות.  מן המערכת  השירות הנדרשות 
נתונים על ידי מומחי המכון למחקרים צבאיים ברפא"ל המבצעים בחינות סטטיסטיות לביצועיה

של מערכת ההשוואות.

היישומים על  לממונה  בהרחבה  הוצגו  עומדת  היא  בהן  הדיוק  ורמות  המערכת  ביצועי 
ומומחי יועצים מומחים מטעמה  ידי  ועל  ידי הרשות  על  וכן לוועדה המייעצת  הביומטריים 
מחצ"ב רפא"ל. הממונה על היישומים הביומטריים וכן הועדה המייעצת הבהירו כי נחה דעתם
בחינת החלופות, על בסיס כולל  והבדיקות הנדרשות,  בנוגע לתקפות ביצוע תקופת המבחן 

מערכת "להב".

[…]

הטמעת תהליכי  לגבי  עודכנו  המייעצת  הוועדה  וכן  הביומטריים  היישומים  על  הממונה 
מערכת ההשוואה ונתנו דעתם לנושא. הוצגה בפניהם על ידי מומחי הביומטריה ועל ידי
מומחי מחצ"ב רפא"ל העובדה כי נתוני הדיוק, רמת התראות השווא ורמת איתור המתחזה,

וה-FARהמוצגים כעקומת ה-  FRR"יתנהגו בצורה דומה בשתי מערכות ההשוואה "להב ,
).7.1(דו"ח מסכם, פרק  ו"מגן". וכי אין צפי לשינוי בתקפות התוצרים בין שתי המערכות.

ראוי לשים לב לסיוג שבדברים: הרשות טוענת כי לא צפוי שינוי בתקפות התוצרים בין שתי המערכות.
הדברים אינם מדויקים, בלשון המעטה, שכן שיפור בנתוני הדיוק בין המערכות, יהפוך שימוש במידע
במערכת בדרישות החוק  לכזה שעומד  הזמנית  החוק במערכת  בדרישות  עומד  שאינו  ביומטרי חלקי 

הקבועה.

דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת ודו"ח מבקר המדינה9.5.2

על הזמנית  המערכת  של  הדיוק  נתוני  תקפות  בשאלת  פעמים  מספר  דנה  המייעצת/מפקחת  הוועדה 
המערכת הקבועה. הוועדה קיבלה לבסוף את עמדת הרשות הביומטרית, בהסתמך על חוו"ד מקצועיות
לפיהן לא צפוי הבדל משמעותי בממצאים בין מערכות "להב" ו"מגן", וכי אם יהיה הבדל כזה הוא יהיה

זניח ולא ישפיע על תוצאות המבחן:

המאגר, לניהול  הרשות  את  המשרתת  המרכזית  המערכת  בנושא  דיונים  קיימה  הוועדה 
השימוש נוכח  סוגיות שעלו  לבדוק  מנת  על  הביומטריות,  מבוצעות ההשוואות  באמצעותה 

במערכת "להב":

האם מערכת "להב" מסוגלת לשאת את תקופת המבחן כולה מבחינה תפעולית; האם איסוף
הנתונים בתקופת המבחן על גבי מערכת "להב" יפגום בתקפות הנתונים הסטטיסטיים שייאספו
ויבחנו, ומהן ההשלכות האפשריות של המעבר למערכת "מגן" ביחס לממצאי תקופת המבחן.

בנוסף לכך, ביקשה הוועדה לוודא, כי תהליך ההסבה בין המערכות יתבצע באופן סדור.

).35, עמ' 2.2.2.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק 

דו"ח הביקורת המיוחד מוסיף פרטים על הספקות שהתעוררו בוועדה המייעצת/מפקחת בדבר תקפות
תוצאות המבחן תוך שימוש במערכת הזמנית:

 פנה הממונה על היישומים הביומטריים אל הרשות לניהול המאגר הביומטרי,2012החל מיולי 
וכן תכנית להיערכות למעבר משימוש במערכת בבקשה לקבל נתונים על המערכת הזמנית, 

הזמנית למערכת הקבועה, וקיבל מסמכים שונים לעיונו. […]

 שלח הממונה על היישומים הביומטריים מכתב לרשות לניהול המאגר הביומטרי2013בדצמבר 
ובו ציין כי לנוכח חשיבות הנושא, הוא מוצא לנכון להביא לידיעתה את עיקרי ממצאיו עוד לפני
הוצאתו של דוח פיקוח ראשון מטעמו. הממונה כתב כי מתחייב ניתוח משמעויות מלא של
תפעול המערכת על בסיס המערכת הזמנית, ובכלל זה לבחון אם יש מגבלה תפעולית שאינה
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מאפשרת להתבסס על המערכת הזמנית במשך כל תקופת המבחן, וזאת עקב המגבלות שעל
" כי  ציין  עוד  ומופעלת.  יושמה  היא  והאופן שבו  מלכתחילה,  תוכננה המערכת  מאחרפיהן 

בלבד, ביניים  ומומשה על מנת לתת מענה לתקופת  אופיינה, תוכננה  והמערכת הזמנית 
עולה השאלה, עד כמה הממצאים שיופקו וינותחו על פי השימוש במערכת ייעודית זאת,
בצו שהוגדרו  כפי  השונות,  החלופות  של  הבדיקה  נושאי  את  מהימנה  בצורה  משקפים 
ובפרוטוקול תקופת המבחן... במילים אחרות, השאלה היא עד כמה המשך ההתבססות על

... מבטיחה שהעילה המרכזית של תקופת המבחן, קרי – בדיקת הצורךPLAN Bמערכת 
מקצועית בביקורת  ותעמוד  ושלמה  מלאה  בצורה  תיענה  ביומטרי,  מאגר  של  בקיומו 

".וציבורית כאחת

[…]

ציין הממונה כי "על אף האמירות שהושמעו2014בישיבת הוועדה המייעצת בתחילת ינואר   
, אינני יכול לומר שנחה דעתי בנושא זה ויש צורך בבדיקות נוספות17.12.13בדיון שנערך ביום 

ביחס לעמדה שהביעו הרשויות".

לקבל בתום תקופת המבחן בדבר האפשרות  המייעצת שאלות  הוועדה  חברי  העלו  בישיבה 
החלטות המתבססות על ביצועי המערכת הזמנית, ובדבר האפשרות להסיק מסקנות על ביצועי
הרשויות הוחלט שעל  הישיבה  בסיום  הזמנית.  ביצועי המערכת  סמך  על  המערכת הקבועה 
להעביר למשרד הממונה את כל המסמכים הנוגעים למערכת הזמנית. עוד הוחלט כי הממונה
גבי על  לגבי התנהלות תקופת המבחן  לו התייחסות כתובה  יבקש מראשי הרשויות למסור 
המערכת הזמנית, לרבות לגבי עמידת המערכות בתקנים בין-לאומיים וישראליים; לגבי עמידתה
של המערכת הזמנית בדרישות החוק והפרוטוקול; ההבדלים שעשויים להיות בתוצאות בחינת
החלופות הנבדקות בתקופת המבחן בין שתי המערכות; וכן התייחסות לשאלה אם במסגרת
ביצועי המערכת של  הבדיקה  לממצאי  להתייחס  אפשר  תוצאות תקופת המבחן  על  הדיווח 

הזמנית כתקפים גם לגבי המערכת הקבועה.

[…]

 שבו והעלו חברי הוועדה שאלות בנוגע לשימוש2014בדיון הוועדה המייעצת שהתקיים באפריל 
במערכת הזמנית. הממונה ציין לפני הוועדה כי נושא שמבחינת יחידת הממונה "עדיין לא קיבל

 לשאת על גביה את תקופת המבחן. אנו פועליםPlan Bמענה שיניח את דעתנו הוא היכולת של 
).20-22(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' לקבל תשובות שיתנו מענה לסוגיה זו".

בסופו של יום, הוועדה החליטה לקבל חוות דעת של יועץ ביומטריה מטעם הרשות הביומטרית, לפיה
להחלפת מערכת ההשוואה הביומטרית אין השפעה על תקפות תוצאות תקופת המבחן

לאחר מספר דיונים נמצא כי מערכת "להב" תוכל לשאת על גבה את התנהלות תקופת המבחן
במלואה. נקבע כי נחה דעתה של הוועדה הן לגבי קיומו של תהליך הסבה סדור בין מערכת
"להב" ל"מגן", וכן כי נחה דעתה ביחס לשאלת ההשפעה של המעבר בין המערכות על תוצאות
תקופת המבחן. בהתאם לחוות דעת מקצועיות שהונחו בפניה ומתן הבהרות נוספות על ידי
מומחים (מתחום הביומטריה והסטטיסטיקה), נמצא כי לא צפוי הבדל משמעותי בממצאים בין
מערכת "להב" למערכת "מגן", וכי אם יהיה הבדל כזה הוא יהיה זניח ולא ישפיע על תוצאות

).35, עמ' 2.2.2.1(דו"ח הוועדה המייעצת/מפקחת, פרק המבחן.

 העבירה הרשות לניהול המאגר הביומטרי לממונה על היישומים הביומטריים ולוועדה2014ביוני 
המייעצת מסמכים המפרטים את יכולות המערכת הזמנית ואת מידת עמידתה בדרישות תקופת
המבחן. בין היתר צוין כי "המערכת עומדת בצורה מלאה בדרישות החוק בכל היבטי הביצועים,

גם אם צפוייםהדיוק, ורמות השירות הנדרשות מן המערכת ומן הרשות". עוד ציינה הרשות כי 
כמה הבדלים בין ביצועי המערכת הזמנית לביצועי המערכת הקבועה בפרמטרים מסוימים,
הרי שלהערכתה ביצועיהן של שתי המערכות בפרמטרים המרכזיים (דיוק, התראות שווא
נציגי הרשות ציינו שלנוכח האמור לעיל הם אינם "צופים וקבלת מתחזים) יהיו דומים. 

המערכות". שתי  בין  התוצרים  בתקפות  ציינהלשינוי  הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות   
לסיכום כי "אנו ברשות סומכים את ידינו על המערכת ועל תקפות תוצאות המבדקים ובחינת

החלופות אשר מבוצעות על בסיס המערכת [הזמנית] במהלך תקופת המבחן".
).22(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 
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הרשות הביומטרית טוענת כי מאחר ששכנעה את הוועדה המייעצת/מפקחת כי הפער בין המערכות זניח,
אין בעיה בכך שתוצאות הניסוי מתבססות על המערכת הזמנית:

נכתב בצורה מפורשת וברורה כי נחה דעתה ביחס2014בהחלטת הוועדה המייעצת מדצמבר   
לשאלת ההשפעה של המעבר בין המערכות. הוועדה קבעה כי בהתאם לחוות הדעת המקצועיות
שהוצגו לה, "אין צפי להבדל בממצאים בין שתי המערכות לצורך בדיקת החלופות בתקופת
לשנות או  על תקפות הממצאים  להשפיע  מכדי  זניח  יהיה  הוא  פער,  יהיה  אם  וכי  המבחן 

).7.2.2(מסמך התייחסות, פרק מהתוצאות של תקופת המבחן".

חוות הדעת אינה זמינה לנו. מבלי לקרוא את נימוקי היועץ, קשה להבין כיצד היועץ הגיע למסקנה כי
ההבדל בין ביצועי מערכת "להב" ו"מגן" צפוי להיות זניח ולא ישפיע על תוצאות המבחן. כל שניתן לומר
חלופות כי  צפוי  אז  "להב",  למערכת  גבוהה בהשוואה  דיוק  דרגת  מספקת  "מגן"  מערכת  שאם  הוא 

המקיימות את דרישות הצו במערכת הזמנית, יקיימו את דרישות הצו גם במערכת הקבועה.

האם אכן צפוי פער זניח בין ביצועי המערכות?9.5.3

להלן, אמינות נתוני הדיוק של המערכת הזמנית נתונים בספק רב. המערכת הזמנית10כאמור בפרק   
 רשומות בלבד. ייתכן כי אם נתוני הדיוק היו מחושבים מתוך מדגם16,200נבדקה על מדגם מצומצם של 

של מאות אלפי רשומות היה ניתן להשוות את ביצועי המערכת הזמנית בפועל עם נתוני היצרן אודות
ביצועי המערכת הקבועה, ולהסיק מסקנות בדבר שקילות המערכות ומידת ההשפעה על תקופת הניסוי.

דו"ח הביקורת המיוחד מציין שיועץ הביומטריה של הרשות העביר לוועדה המייעצת/מפקחת דו"ח בדבר
. אולם, הסורקים הביומטריים הוחלפו מאז, ודו"ח2014ביוני תקפות נתוני הדיוק של המערכת הזמנית 

הביקורת מבהיר כי להחלפתם הייתה השפעה משמעותית על נתוני הדיוק. מכאן, לא ברור אילו נתונים
אין צפי להבדל בממצאים בין שתי המערכות לצורך בדיקתתומכים בטענת הרשות הביומטרית כי "

החלופות בתקופת המבחן וכי אם יהיה פער, הוא יהיה זניח מכדי להשפיע על תקפות הממצאים או
".לשנות מהתוצאות של תקופת המבחן

יועץ של  הבדיקה  במועד  וחומר  קל  הזמנית,  המערכת  של  אמינים  דיוק  נתוני  קיימים  שלא  שעה 
הביומטריה, לא ברור על אילו נתונים מתבסס הדו"ח. הדו"ח של יועץ הביומטריה לא פורסם, ולא ניתן
בידינו לנתח את מסקנותיו. לא ניתן לבסס את הניסוי הביומטרי על סמך "הערכה כללית" כי אין צפי

בשוני בין התוצאות. יש לוודא את הערכה הזאת בפועל, על-בסיס השוואות אמת מהמערכת הקבועה.

לרכישת מערכת השוואה ביומטריתכישלון המכרזים 9.6

כיצד רשות ממשלתית, שהפרוטה מצויה בכיסה, מגיעה למצב שבמשך ארבע שנים מהמועד המקורי של
ולאורך כל תקופת המבחן, תקופת המבחן אין בידיה מערכת השוואה מקצועית וייעודית? וכאמור, אין 

.המדובר ברכיב זניח, אלא בלב-ליבו של המאגר, במערכת המחשוב המרכזית

השוואה מערכת  להקמת  בינלאומיים  מכרזים  שני  פרסמו  הפנים  ומשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות 
. המכרז הראשון בוטל והמכרז השני נתקל בקשיים82/2013 ומכרז מס' 118/2011ביומטרית – מכרז מס' 

.52לחתימתו, מסיבות שמשרד הפנים מסרב לחשוף

המכרז הראשון9.6.1

 לאספקת מערכת השוואה118/2011, רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה מכרז בינלאומי 2011בחודש יולי 
חברת   – מציעות  ארבע  ניגשו  למכרז  חברת Morphoביומטרית.   ,Daon חברת  ,Accentureוחברת  

3M/Cogent ,מתוכן .Morpho-ו Daonהוכרזו כמציעות כשרות, ושתי האחרות נפסלו, מכיוון שלא עמדו 
בתנאי הסף המחמירים.

הכריזה רשות האוכלוסין וההגירה על זכייתה של 2012בינואר   Daon .במכרז  Morphoטענה כי ועדת  
ל- ועדת המכרזים הודיעה  פגעה בשוויון שבין המציעים, שכן  עליה לשפר אתDaonהמכרזים  בכמה   

 התנועה לזכויות דיגיטליות והתנועה לחופש המידע נ' משרד הפנים ואח'.54247-04-15עת"מ 52
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המכרז בוטל. לאחר ביטול המכרז, Morphoהצעתה כדי לזכות במכרז. בעקבות הטענות מצד   Daon
.53תבעה את נזקיה מהמדינה וזכתה לפיצוי בסך מיליון ש"ח

דו"ח הביקורת המיוחד מסביר כי המכרז הראשון בוטל עקב הליכים משפטיים, מבלי לפרט:

2012 פרסמה רשות האוכלוסין מכרז להספקת מערכת השוואה ביומטרית. […] במאי 2011ביולי 
 בוטל המכרז להספקת המערכת הקבועה בעקבות הליכים משפטיים.

).19(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' 

המכרז השני9.6.2

פרסם משרד הפנים מכרז חדש, הוא מכרז בינלאומי 2013בפברואר  . למכרז השני נרשמו, בין82/2013 
, עם סגירת המכרז, התברר כי רק חברה2013. באוקטובר 118/2011היתר, ארבעת החברות שניגשו למכרז 

, הגישה בכלל הצעה למכרז.3M/Cogentאחת, 

 לא עמדה בתנאי הסף של המכרז הראשון, ולא ברור אם היא עומדת בתנאיי הסף של3M/Cogentחברת 
 עומדת כלל בתנאיי המכרז.3M/Cogent למעשה, לא ברור כלל אם ההצעה של המכרז השני.

3M/Cogent, כמעט עשרה חודשים לאחר סגירת המכרז, נחתם הסכם עם חברת 2014רק בספטמבר 
להקמת מערכת "מגן". משרד הפנים מסרב לפרסם את התנאים בהם נסגר המכרז, ומסרב להעביר נתונים
בדבר הקשיים שמנעו חתימה מהירה של ההסכם ההקמה עם החברה הזוכה. במהלך הדיונים עם החברה

עודכנו הדרישות הטכניות של המערכת, אך הרשות אינה מוכנה להבהיר את מהות השינויים.

דו"ח הביקורת המיוחד מפרט מעט יותר על המכרז השני לרכישת המערכת:

 הכריזה ועדת המכרזים2014 פורסם מכרז נוסף להספקת המערכת הקבועה. במרץ 2013במאי 
של משרד הפנים על חברה אחת כעל מציעה כשירה, ואישרה לערוך עמה משא ומתן בקשר

 נחתם הסכם עם החברה האמורה להספקת המערכת הקבועה. על פי2014להצעתה. בספטמבר 
 (זמן קצר2015הערכת הרשות לניהול המאגר הביומטרי, הטמעת המערכת הקבועה תחל במרץ 

).19-20(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' לפני סיום תקופת המבחן).

, מערכת "מגן" טרם הוטמעה. הערכת הרשות הביומטרית כי תהליך ההטמעה2017נכון לתחילת שנת 
יוני  נכון להיום "מגן" אינה2016יסתיים בסוף חודש  , התבדתה. מדו"ח הפיקוח השלישי עולה כי 

עומדת נכון לעתה בדרישות הצו, ותהליך ההטמעה נתקל בקשיים מהותיים.

לרכישת מערכת השוואה ביומטריתעלות המכרזים 9.6.3

 במכרז הראשון הייתה להקיםDaonמשרד הפנים מסרב לחשוף את מחירי המכרזים הביומטריים. הצעת 
מיליון דולר. חברת 2.6את המערכת תמורת כ-  3M/Cogentעתידה להקים את המערכת תמורת עלות  

 מיליון דולר! עלויות אלו הן עלויות משוערות, שכן משרד הפנים מסרב לחשוף כל פרט6.5משוערת של כ-
.54בנוגע למכרז, אפילו לא מידע המחויב בפרסום

במכרז השני ניתנה הצעה יחידה, ולכן משרד הפנים לא היה יכול לערוך הליך התמחרות בין מספר
 היעדר הליך התמחרות הביא את המדינה לשלם מחיר גבוה פי שניים מהמחיר שנדרשה לשלםמציעים.

במכרז הראשון.

תגובת הרשות הביומטרית9.6.4

להלן תגובת הרשות הביומטרית לממצאים:

לכישלון המכרז הראשון אין קשר כלשהו לשיטת הפעלתו של המאגר הביומטרי. מדובר בסוגיה
.ללא בסיס עובדתיחוזית-עסקית מול הספק המציע. זהו ניסיון נוסף להציג מצג שווא 

המכרז השני מתנהל בצורה תקינה והטמעת המערכת מתקדמת כמתוכנן.

).7.2.4(מסמך התייחסות, פרק 

.06/05/2015 כלכליסטעומר כביר, "מחדל ביומטרי: רשות המאגר ניהלה מכרז לקוי, פגמה בפיילוט התוכנית", 53
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. אנחנושקריתהרשות הביומטרית זורה חול בעיני הציבור. הקביעה כי אין לממצאים בסיס עובדתי היא 
. הרשות מתנגדת בכל55עומדים מאחורי הממצאים, המבוססים בין היתר על תחקיר עיתון "כלכליסט"

כוחה לפרסום מסמכי המכרז והפרוטוקולים של ועדת המכרזים, גם בהשמטת פרטים העלולים לפגוע
בביטחון המאגר. 
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אמינות נתוני הדיוק של הרשות הביומטרית.10

פרק זה מתייחס לנושא טכני במהותו: מדידת נתוני הדיוק של מנועי ההשוואה הביומטריים. הרשות
הביומטרית הטילה חיסיון על נתוני הדיוק – החלטה מעוררת תמיהה. בפרק זה נציג רק את השאלות אשר

חשוב לשאול, שכן על התשובות הוטל, כאמור, חיסיון.

מבוא: מדידות דיוק במערכות השוואה ביומטריות10.1

מנוע השוואה ביומטרי מקבל שתי דגימות ביומטריות, משווה ביניהן ונותן ציון מספרי המתאר את מידת
ההתאמה בין הדגימות. ככל שהציון גבוה יותר, סביר יותר שהדגימות נלקחו מאותו אדם. ככל שהציון

נמוך יותר, סביר יותר שהדגימות נלקחו משני אנשים שונים.

ציון ההתאמה הוא ערך מספרי אותו יש להפוך לתשובת 'כן' או 'לא', כלומר 'יש התאמה' או 'אין התאמה'.
לשם כך נקבע סף החלטה מספרי: אם ציון התאמה עובר את סף ההחלטה, המערכת מחזירה תשובה
חיובית – הדגימות נלקחו לאותו אדם. אם ציון ההתאמה נמצא מתחת לסף ההחלטה, המערכת מחזירה

תשובה שלילית – הדגימות נלקחו מאנשים שונים.

מנוע השוואה מחזיר תמיד תשובה בינרית ('כן' או 'לא'), ולכן הוא יכול לשגות בשני אופנים:

, מנוע ההשוואה עונה "כן, יש התאמה", אך הדגימות נלקחו)false positiveתוצאה חיובית שגויה ((א)
משני אנשים שונים, כלומר התשובה הנכונה היא "לא, אין התאמה".

, מנוע ההשוואה עונה "לא, אין התאמה", אך הדגימות)false negativeתוצאה שלילית שגויה ((ב)
נלקחו מאותו אדם, כלומר התשובה הנכונה היא "כן, יש התאמה".

במציאות לא קיימות מערכות השוואה מושלמות. ככל שמנוע השוואה שוגה פחות, כך נחשב הוא למהימן
יותר. כמות השגיאות נמדדת באופן יחסי לסך ההשוואות המבוצעות. דיוק המערכת נמדד באמצעות היחס

) לבין קצב השגיאות מסוגFalse Positive Rate = FPRבין קצב השגיאות מסוג תוצאה חיובית שגויה (
).False Negative Rate = FNRתוצאה שלילית שגויה (

, ולהפך. ככל שסף ההחלטה יורד,FNR על-חשבון ה-FPRבאמצעות שינוי סף ההחלטה, ניתן לשפר את ה-
 במקביל.FNR וגדל ה-FPR במקביל. ככל שסף ההחלטה עולה, כך קטן ה-FNR וקטן ה-FPRכך גדל ה-

.FNR וה-FPRמדידת הדיוק של המערכת מתבצעת ע"י שינוי הדרגתי של ערכי הסף, ובדיקת היחס בין ה-

הדרך המקובלת לעריכת מבדקי דיוק למערכות סיווג, כגון מנועי השוואה ביומטריים, היא הצגת עקומת
ROC) Receiver Operating Characteristic(56 או גרף DET) Detection Error Tradeoffשתי אלו הן .(

) (שקולות) להצגת קצב שגיאות מסוג תוצאה חיובית שגויה  לעומת קצב שגיאות מסוגFPRצורות   ,(
), עבור ערכי סף-החלטה שונים של מנוע ההשוואה.FNRתוצאה שלילית שגויה (

דרישות דיוק בצו המבחן10.2

צו המבחן מגדיר ארבעה סוגים של שגיאות השוואה עבור מערכת השוואה ביומטרית:

] מוטעית"  הזיהויFR"דחייה  אמצעי  בין  אי-התאמה  הראתה  הזיהוי  תוצאת  שבו  מצב   –  [
או האמצעים  לבין  מהם,  שהופקו  הביומטרי  הזיהוי  נתוני  או  מתושב  שניטלו  הביומטריים 
הנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי או במאגר לגבי אותו תושב, במקום שבו היתה

);false rejectionהתאמה (

] מוטעית"  הזיהויFA"קבלה  אמצעי  בין  התאמה  הראתה  הזיהוי  תוצאת  שבו  מצב   –  [
או האמצעים  לבין  מהם,  שהופקו  הביומטרי  הזיהוי  נתוני  או  מתושב  שניטלו  הביומטריים 
הנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי או במאגר לגבי אותו תושב, במקום שבו לא

);false acceptanceהיתה התאמה (
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] – מצב שבו תוצאת זיהוי לא הראתה התאמה בין אמצעים אוFNM"אי-התאמה מוטעית" [
נתונים ביומטריים של תושב לבין אמצעים או נתונים ביומטריים של תושב אחר, בבדיקה מול

);false non matchכל האמצעים והנתונים במאגר, במקום שבו היתה התאמה (

] – מצב שבו תוצאת הזיהוי הראתה התאמה בין אמצעים או נתוניםFM"התאמה מוטעית" [
ביומטריים של תושב, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים של תושב אחר, בבדיקה מול כל

);false matchהאמצעים והנתונים הביומטריים הכלולים במאגר, במקום שבו לא היתה התאמה (

: מנוע ההשוואהתוצאה חיובית שגויה) שתיהן שגיאות מסוג FM (התאמה מוטעית) וFA (קבלה מוטעית
לא נלקחה התאמה בין הדגימה הנבדקת לדגימה של תושב מסוים, למרות שהדגימה הנבדקת שישמוצא 

מאותו תושב.

(דחייה מוטעית  FR(אי-התאמה מוטעית) ו  FNM מנועתוצאה שלילית שגויה) שתיהן שגיאות מסוג :
 התאמה בין הדגימה הנבדקת לדגימה של תושב מסוים למרות שהדגימה הנבדקתשאיןההשוואה מוצא 

 מן התושב המסוים.אכן נלקחה

צו המבחן ופרוטוקול הניסוי קובעים את דרישות הדיוק בהן נדרש מנוע ההשוואה הביומטרי לעמוד,
כלומר את קצבי השגיאות מסוג תוצאה חיובית שגויה ומסוג תוצאה שלילית שגויה.

 עם קצב1:10,000) של FPR , הווה אומרFAR, נדרש קצב קבלה מוטעית (57עבור משימת אימות ביומטרי
. כלומר, מנוע ההשוואה צריך לתת תוצאות השוואה1:100) של FNR, הווה אומר FRRדחייה מוטעית (

העומדות בסף הדיוק

FPR = 10–4 עם FNR = 10–2

, כלומר5%) של FNR, הווה אומר FNMR, נדרש  קצב אי-התאמה מוטעית (58עבור משימת זיהוי ביומטרי
, או59 עבור מאגר של מיליון רשומות1:1,000) של FPR, הווה אומר FMR, עם קצב התאמה מוטעית (1:20

 לכל השוואה בנפרד. כלומר, מנוע ההשוואה צריך לתת תוצאות השוואה1:109קצב התאמה מוטעית של 
העומדות בסף הדיוק

FPR = 10–9 עם FNR = 0.05

או בגרף ה-ROCדרישות אלו קובעות שתי נקודות ייחוס בעקומת ה-  DETשל מערכת הסיווג או מנוע 
ההשוואה.

הצגת נתוני הדיוק10.3

דרישה להצגת הנתונים "לפי הכללים המקובלים"10.3.1

דיוק מנוע ההשוואה הביומטרי8בסעיף  על הרשות הביומטרית לבחון את  כי  לצו הניסוי קובע  א(א) 
(ג) לצו המבחן מצווה על הרשות לערוך11בהפעלתו על מידע ביומטרי מלא או חלקי מסוגים שונים. סעיף 

":לפי [ה]כללים [ה]מקובלים לעריכת מבדקים למערכות ביומטריותאת הדו"חות "

. סקר דין וחשבון11

[…]

הרשות [הביומטרית] ורשות האוכלוסין [וההגירה] יכינו דין וחשבון מפורט בכתב ובו תיאור(ב)
כל תוצאות הבדיקות שבוצעו בתקופה האמורה לפי צו זה, אחת לכל חצי שנה במשך

תקופת המבחן […].

דין וחשבון כאמור ייערך לפי כללים מקובלים לעריכת מבדקים למערכות ביומטריות,(ג)
ובכלל זה יסקור את הממצאים והאסמכתאות לממצאים בהתאםככל שהם רלוונטיים,  

 לפרוטוקול הניסוי.14.4.1.1(א) ו-(ב) לצו המבחן וסעיף 10סעיף 57

 לפרוטוקול הניסוי.14.4.1.2(ג) לצו המבחן וסעיף 10סעיף 58

1:10,000 רשומות, וקצב התאמה מוטעית של 1,000,000 עבור מאגר של 1:1,000הפרוטוקול קובע קצב התאמה מוטעית של 59
 בהשוואה בודדת.1:1,000,000,000 רשומות. הדרישות שקולות לקצב שגיאה של 100,000עבור מאגר של 
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לפרוטוקול המבחן, וכן חוות דעת של הסטטיסטיקאי הממשלתי בדבר התאמה של הבדיקה
והממצאים לכללים מקובלים בתחום זה.

.ISO/IEC 19795-6:201260הכללים המקובלים לעריכת מבדקים למערכות ביומטריות מוגדרים בתקן 
 עבור כל מנוע השוואה ביומטרי.DET או גרף ROCשיטת ההצגה המקובלת היא הצגת עקומת 

גם פרוטוקול הניסוי מבהיר כי על הרשות הביומטרית להציג כך את נתוני הדיוק:

. מניתוח והשוואה של עקומות ה-FNM ו-FM המשקללת נתוני ROCלכל חלופה תופק עקומת 
ROC[…] .תתקבל תמונה לגבי החלופה המספקת והרצויה 

 ואם יתאפשר5%, 1% קבועות של FNM בנקודות FM ייבדק בפרט ערך ה-ROCבעזרת עקומת 
2% לחלופת אצבע אחת ופנים יש כ-FNM = 1%. לדוגמא: בגרף להלן מתואר שעבור 0.1%גם 
FM-20% ולחלופה של אצבע אחת בלבד יש יותר מ FM.

).14.12.5(פרוטוקול הניסוי, פרק 

מדודה עבור שתי חלופות ביומטריות.ROCהגרף שלהלן מופיע בפרוטוקול הניסוי, כדוגמה לעקומת   
גרפים מסוג זה לא הופיעו בדו"חות התקופתיים או בדו"חות המסכמים של הרשות הביומטרית.

הצגת נתוני הדיוק בדו"חות התקופתיים10.3.2

או גרפי ROCאף אחד מהדו"חות הפומביים אינו כולל עקומות   DETאפילו לא עבור חלופת המאגר ,
המלא. הרשות הביומטרית הטילה חסיון על הנתונים, אף על פי שהצו והפרוטוקול קובעים מפורשות כי

עליה לפרסמם בדו"חות:

המרכז ידי  על  מלווה  הביומטריות  החלופות  ובחינת  במדדים  ועמידה  הביצועים  בדיקות 
למחקרים צבאיים (מחצ"ב) / רפא"ל ויועץ חיצוני מקצועי בתחום הביומטריה. מטרת הבדיקה
היא לאמת שניתן לבחור סף החלטה שבו יינתן מענה לדרישות הצו, הן עבור טביעות האצבע

והן עבור זיהוי הפנים.

שונים ממצאים  מפורטים  להלן,  מובאים  מהם  ציטוטים  אשר  רפא"ל,   / מחצ"ב  במסמכי 
ליעדי והשוואתם  הביומטרי,  הזיהוי  מנועי  של  הנוכחיים  הביצועים  להערכת  המתייחסים 
הביצועים שהוגדרו בחוק. הניתוח והממצאים הנ"ל אינם מתייחסים ואינם כוללים את המערך

האנושי אשר תומך ומגבה את המערכת הטכנית.

דו"חות מחצ"ב / רפא"ל הינם מסווגים ולכן יועברו בתפוצה מוגבלת. במסמך זה כאמור ישולבו
).8.5(דו"ח מסכם, פרק הפניות לדו"חות אלו וציטוטים מתוכם.

התנועה לזכויות דיגיטליות פנתה לוועדה המייעצת/מפקחת, כדי שתורה לרשות הביומטרית להציג את
לסווג את החלטת הרשות הביומטרית  כי בשל  הודיעה  הוועדה המייעצת/מפקחת  הנתונים החסרים. 

הנתונים המבוקשים כסודיים, לא ניתן להעבירם.

60 ISO/IEC 19795-6:2012 – Information Technology – Biometric Performance Testing and Reporting – Part 6:
Testing Methodologies for Operational Evaluation.
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בפניותיך שבסימוכין, הוצגו דרישות לקבלת מסמכים שונים מהרשות לניהול מאגר ביומטרי.1
(להלן: "הרשות") הנוגעים ל"תקופת המבחן", אשר הופיעו במסגרת רשימת הנספחים לדו"ח

המסכם של הרשות ל"תקופת המבחן". […]

פניות אלה הועברו להתייחסות הרשות, היחידה לסיכול איומי סייבר במשרד ראש הממשלה.2
(להלן "רא"ם") אשר אמונה על אבטחת המידע של הפרויקט […].

חלק מהמסמכים המבוקשים הם מסווגים, כאשר הכלל לגבי מסמכים מעין אלה הוא שהגורם.3
המפיק אותם קובע את רמת סיווגם ואת מידורם. לפיכך, ובהתאם לעמדת הגורמים המנויים
דוחו"ת רפא"ל לבחינת ביצועי ניתן להעביר את המסמכים המסווגים הבאים:  לעיל, לא 

 (אשר כשלעצמם מהוויםdet ו-roc), המכילים בין היתר עקומות 8המערכות ברשות (נספח 
נתונים מסווגים) […].

בפרק  ייתכן שהמערכת9כמוסבר  ביומטרית מקצועית.  ללא מערכת השוואה  נערכה  הניסוי  , תקופת 
הזמנית אינה מאפשרת הפקה של נתוני הדיוק הנדרשים, או שבדיקות הדיוק נערכו באופן חלקי, מקורב
או שגוי. במוסגר יוער כי הנתונים החלקיים שפורסמו בדו"חות התקופתיים אינם מציגים תמונה עקבית,

ומעלים חשש להצגה מטעה ו/או להסתרה של פערים בבדיקות, שלא לומר חשד למניפולציה מכוונת.

חוות דעת הסטטיסטיקן הממשלתי10.3.3

הרשות הביומטרית הטילה חיסיון על דו"חות מחצ"ב רפאל. כתוצאה מכך, נכון לסיום תקופת המבחן
חיצונית. בחינה  לצורך  הממשלתי  הסטטיסטיקן  מטעם  למומחה  הנתונים  כל  הועברו  לא  הראשונה 
בעקבות פניית התנועה לזכויות דיגיטליות לוועדה המייעצת/מפקחת פער זה טופל, ויועץ חיצוני בלתי תלוי

מטעם הסטטיסטיקן הממשלתי החל לבחון את מבדקי הדיוק של הרשות הביומטרית.

בדבר(ג) לצו המבחן קובע כי הסטטיסטיקן הממשלתי יחווה את דעתו "11 לעיל, סעיף 10.3.1כאמור בפרק 
":התאמה של הבדיקה והממצאים לכללים מקובלים בתחום זה

דין וחשבון כאמור ייערך לפי כללים מקובלים לעריכת מבדקים למערכות ביומטריות, ככל שהם
רלוונטיים, ובכלל זה יסקור את הממצאים והאסמכתאות לממצאים בהתאם לפרוטוקול המבחן,
וכן חוות דעת של הסטטיסטיקאי הממשלתי בדבר התאמה של הבדיקה והממצאים לכללים

מקובלים בתחום זה.

לבדיקות01/02/2016ביום  המתייחס  הממשלתי,  מהסטטיסטיקן  מכתב  הביומטרית  הרשות  פרסמה   
הדיוק שנערכו ע"י הרשות. יועץ מטעם הסטטיסטיקן הממשלתי בחן את דו"חות הרשות כדי לוודא שאין
המתודולוגיה, לגבי  משמעותיות  הערות  מספר  העיר  היועץ  הדיוק.  מדדי  של  החישוב  באופן  שגיאות 

ובעקבות הערותיו תוקנו הנוסחאות ששימשו את הרשות הביומטרית:

לדו"חות מחצ"ב/ מתייחסות  ו-מחצ"ב/19/12198215v4ההערות שלהלן  . ההערות19/12486367 
אביב תל  אוניברסיטת  למתימטיקה של  מבית הספר  דוד שטיינברג  פרופסור  ידי  על  נכתבו 
המשמש כיועץ ללמ"ס בנושא המאגר הביומטרי. […] הדו"ח הראשון של רפא"ל מציג מסגרת
לבדיקת היתוך של שתי ביומטריות ומהווה גרסה מתוקנת של חישוב של רפא"ל לשיעורי דחייה
וקבלה שגויה ולהתאמה וחוסר התאמה שגויים, במקרה של היתוך בין שתי ביומטריות, אחת
לאצבעות ואחת לצילום פנים. הדו"ח השני מדגיש את התיקונים שבוצעו על ידי מומחי רפא"ל
בחודש הביומטרי  המאגר  לרשות  פרופסור שטיינברג שנשלחו  של  קודמות  הערות  בעקבות 

ספטמבר של שנה זו.

(ג) לצו המבחן:11הסטטיסטיקן הממשלתי אישר כי הנתונים שהוצגו בפני היועץ עומדים בדרישות סעיף 

[…] דוח"ות רפא"ל המתייחסים לביצועי המאגר הביומטרי כפי שהוצגו ללמ"ס נערכו על פי
הכללים המקובלים בכל הנוגע לביצועי מערכות ביומטריות וממצאי בדיקות אלה תואמים את
התכנה של  נכונותה  את  ואישר  בדק  הלמ"ס  יועץ  מכך,  יתרה  בתחום.  הידועים  הממצאים 
שבעזרתה יוצרת הרשות את טבלאות הציונים. (צוות הלמ"ס מנוע מגישה ישירה למאגר, לכן

אין באפשרותנו לבדוק את הטבלאות עצמן.)
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הנתונים בדבר ביצועי(ג) לצו המבחן קובע כי 11אולם, אין באישור זה כדי למלא את דרישות הצו. סעיף 
. לא די בהצגתם ליועץ חיצוני. פנייה לרשות הביומטרית בדרישההמאגר יופיעו בדו"חות התקופתיים

לפרסם את הנתונים כחוק טרם נענתה.

גודל המאגר הביומטרי10.4

תקופת המבחן נקבעה כדי לבחון במציאות את הדיוק המתקבל מחלופות המאגר השונות העושות שימוש
במידע ביומטרי מלא או מצומצם. נתוני הדיוק נמדדים באמצעות הפעלת הליכי אימות וזיהוי ביומטריים
על מאגר הנתונים הביומטריים שנאסף במהלך תקופת המבחן. נתוני הדיוק הם נתונים סטטיסטיים: ככל
זו יש חשיבות יותר. מסיבה  גדול, כך מתקבלים נתוני דיוק אמינים  יותר  נערכת על מדגם  שהבדיקה 

לעריכת המבדקים על מדגם גדול ככל האפשר.

 תושבים.548,018 היו בידי הרשות הביומטרית מאגר הכולל נתונים ביומטריים של 2014נכון לסוף שנת 
בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות, הייתה היא אמורה לבצע בדיקה של נתוני הדיוק על מאות אלפי

הרשומות שבמאגר:

כה. עד  נאספו בתקופת המבחן  הנתונים אשר  בדיקת חלופות אלה מתבססות על  תוצאות 
בחינת החלופות על בסיס יימשך תהליך  ועד תום תקופת המבחן  במהלך החודשים הבאים 

השוואות נתונים ביומטריים של מאות אלפי רשומות אשר יתווספו למאגר במהלך תקופה זו.
).75, עמוד 4.1(הרשות הביומטרית, דו"ח תקופתי שני, פרק 

 רשומות בלבד:16,000בפועל, חישוב נתוני הדיוק של החלופות השונות נעשה על מדגם זניח, בן 

 חידושים. 2,770 רשומות ו-16,200גודל המאגר אשר נבדק עמד על כ-
).6.3, פרק III(נחיצות המאגר חלק 

במדגם קטן לא ניתן להעריך את קצב השגיאות ברמת דיוק סבירה. לדוגמה, אם סוג מסוים של שגיאה
 רשומות בלבד לא תאפשר הערכת דיוק בעל10,000, בחינה של מדגם עם 1:10,000צפוי בקצב נמוך מאשר 

משמעות סטטיסטית: אם לא תימצא אף שגיאה, עדיין ישנה סבירות לא-מבוטלת כי קצב השגיאות הוא
 או יותר מכך.1:10,000

תגובת הרשות הביומטרית10.4.1

הרשות הביומטרית טוענת כי הסטטיסטיקן הממשלתי אישר את גודל המדגם:

(כפי מסווגים  אכן  הינם  הנ"ל  הבדיקות  וממצאי  ניתוח  דו"חות מחצ"ב/רפא"ל הכוללים את 
שקבע הגורם המנחה בשב"כ), ולכן הועברו בתפוצה מוגבלת מאד, רק לגורמי הפיקוח, ובכללם
המייעצת המפקחת על התנהלות והועדה  במשרד רה"מ  היישומים הביומטריים  על  הממונה 

הביעו אתתקופת המבחן הכוללת את הסטטיסטיקאי הממשלתי ונציגים מטעמו, אשר כאמור 
, ומאיכות ומהימנות התוצאות והנתונים.שביעות רצונם מגודל המדגם

).8.2.2(מסמך התייחסות, פרק 

עמדת הסטטיסטיקן הממשלתי10.4.2

הצהרה הרשות הביומטרית תמוהה במקצת. בדו"ח המסכם של הלמ"ס, קובע הסטטיסטקן הממשלתי
הבדיקות נעשו על מדגם קטן מדי של דגימות, מדגם שאינו מספק להסקת מסקנות בענייןמפורשות כי 

:ביצועי המאגר

הבדיקות המבוצעות ע"י הרשות לניהול המאגר שאותן היה באפשרותנו לבחון הראו כי תמונת
הפנים יעילה מאוד לזהוי פרט ומניעת קבלת זהות כפולה. יש לזכור כי התוצאות תלויות בגודל
המאגר. ככל שהמאגר יגדל, יהיו יותר אנשים שמזוהים בטעות כתואמים אדם אחר. כמו כן,
הבדיקות בוצעו על צילומים שבוצעו זמן קצר יחסית לאחר ההרכשה המקורית. עם טביעות
האצבע התגלו שיעורי שגיאה גבוהים שהיוו את הסיבה המרכזית להחלפת הסורקים. לאחר

חשובהחלפת הסורקים בכל לשכות רשות האוכלוסין, שיעורי השגיאה עמדו בדרישות הצו. 
לציין שהבדיקות נעשו על כמות קטנה של דגימות ולכן לא ניתן להסיק מסקנות החלטיות
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בעניין ביצועי המאגר. יש חשיבות רבה לבחינה מחודשת לאחר שיתווספו פריטים רבים
).4(דו"ח מסכם מטעם הלמ"ס, דבר הסטטיסטיקן הממשלתי, עמ' למאגר.

FNMR ו-FAR ,FRR ,FMRחוסר התאמה של התוצאות עבור 10.5

הרשות הביומטרית טוענת לחסיון על נתוני הדיוק המלאים. בדו"חות פורסמו גרפים חלקיים עבור חלופת
ו-8.5.1המאגר המלא בלבד. בפרקים  של הדו"ח המסכם הוצג קצב השגיאות כתלות בשני ספי8.5.2   

ההחלטה, עבור השוואת תמונות פנים ועבור השוואת טביעות אצבע.

בפרק  לעיל, 10.2כמוסבר  מוטעית  דחייה  (קצב   FRRו מוטעית)  (קצב אי-התאמה   FNMRנקבעים  (
(קצב תוצאה-שלילית שגויהלמעשה על-ידי אותו מדד של השוואת זוג דגימות,   FNR ,קצב). בהתאמה

(קבלה מוטעית  FAR(קצב התאמה מוטעית) ו  FMR (קצב תוצאה-חיובית שגויה), נקבעים לפי מדד  
FPR.מעניין לבדוק אם הגרפים החלקיים המוצגים בדו"חות מציגים תוצאות זהות בין זוגות המדדים .(

ועבור FRRבטבלה הבאה מוצגים הגרפים עבור   FNMRכתלות בספי ההחלטה. אכן, נראה שהגרפים ,
, המופיע בשני הגרפים.0.001מציגים את אותה המדידה, כמצופה: זאת לפי בחינת העקום עבור הערך 

 כתלות בספיםFNMRערכי  כתלות בספיםFRRערכי 

ועבור FARעתה נבחן את הגרפים עבור   FMRכתלות בספי ההחלטה. הפעם הגרפים שונים מאוד זה ,
מזה, ואינם מתאימים:

 כתלות בספיםFMRערכי  כתלות בספיםFARערכי 

, קשה להבין את מדוע קצב השגיאותDET ואת גרפי ה-ROCכיוון שהרשות מסרבת להציג את עקומות ה-
.כל-כך מתנהגים התנהגות שונה FMR ומסוג FARמסוג 
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תגובת הרשות הביומטרית לממצאים10.5.1

הרשות הביומטרית לא מסרה התייחסות רשמית לממצאים. הרשות הביומטרית הסירה את הנתונים
מהדו"ח המסכם המעודכן. נראה כי ההתייחסות של הרשות הביומטרית לסתירות המתעוררות מהגרפים

היא פשוט להסיר את הגרפים, ללא כל הסבר. 
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חלופות למאגר הביומטרי.11

בסעיף זה נציג מספר חלופות נוספות, שלא נבדקו במהלך תקופת הניסוי, אשר יכולות למנוע באופן יעיל
התחזויות במהלך הנפקת תיעוד חכם.

לגלות מתחזה עוד בזמן שהותו מול הפקיד בלשכתכל החלופות בפרק זה מאפשרות, במידה זו אחרת, 
– כלומר מאפשרות לתפוס אותו על חם. תכונה רצויה לכשעצמה, והיא יוצרת האוכלוסין  מפניהרתעה 

ניסיונות התחזות. ללא תכונה זו, קשה לתפוס את המתחזים, שכן קשה לדעת מי הם. אפילו אם מזהים
אותם לאחר מעשה, קשה לדעת היכן הם ולעצור אותם. לכן, הרתעה כזו תגרום להקטנת מספר ניסיונות

ההתחזות והקטנת מספר ההתחזויות המוצלחות.

חלופת התשאול המוגבר11.1

חלופת התשאול הרגילה מבוססת על שאלות דמוגרפיות על מבקש התיעוד וקרובי משפחתו. כידוע, מרשם
. בנוסף, ניתן כיום לדלות פרטים אישיים רבים על לא מעט אנשים61התושבים המלא דלף מספר פעמים

נחוש ימנעו ממתחזה  לכן, שימוש בשאלות דמוגרפיות בלבד, לא  וכדומה.  מתוך הרשתות החברתיות 
להתחזות לאחר. חלופת התשאול המוגבר מתבססת על הרחבת התשאול, באמצעות הכללת אלמנטים

נוספים כגון אלו:

הרחבת סט השאלות (תשאול "קו שני")..1

שימוש במידע המצוי בידי הרשויות, שלא נמצא במרשם התושבים (שדלף לרשת)..2

דרישה להצגת מסמכי תיעוד קיימים, כגון תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה..3

זימון כמה בני משפחה יחדיו, כך שכל אחד מאשר את זהותו של האחר..4

עדים מתועדים – בעת הרכשה ראשונית, לבקש מאדם פרטים של מי שהיה רוצה שיאמת את.5
זהותו למקרה שהתעודה שלו תיגנב או תאבד (למשל: שכן, מפקד מהצבא וכו) – גם נקיטה בצעד

זה תקשה מאוד על מתחזים הנסמכים על מידע שיש על אדם ושניתן להשיגו בדרך אחרת.

שימוש בכמה פריטי מידע סודיים, שהתקבלו מהתושב עצמו בעת ההרכשה הראשונית, כגון מספר.6
ייחודי, וכדומה. בכל מקרה של שימוש בפריט מידע כזה לאימות התשאול, הוא יבוטל, ובסוף

האימות יתקבל מהתושב פריט מידע חדש.

שיטה פשוטה במיוחד בעלת יכולת זיהוי משמעותית הינה התקשרות בטלפון  על ידי פקיד לשכת.7
האוכלוסין למספר הטלפון הרשום של אותו אדם, עוד בלשכת האוכלוסין. במצב הרגיל הטלפון
הסלולרי בכיסו של האדם היושב מול הפקיד יצלצל, אך יתכן שיענו דווקא בני משפחתו בבית
שישמחו לזהות אותו. אפשר כמובן גם לטלפן באופן אקראי לטלפונים של הוריו, אחיו ואחיותיו
או ילדיו, שיוכלו לעזור בזיהוי האדם, ובכך לספק זיהוי פוזיטיבי מיידי. שיטה פשוטה זו קשה
במיוחד לעקיפה על ידי מתחזים, תתרום להרתעה, ותקטין באופן משמעותי ביותר את מספר

ניסיונות ההתחזות ומספר ההתחזויות המוצלחות.

כל תעודותיויש להדגיש כי האלמנטים דלעיל נדרשים לשימוש רק במקרים בהם הפונה מדווח על אבדן 
, תעודת זהות ודרכון כאחד. אם אבדה רק תעודה אחת, יוכל התושב להציג את התעודה השנייהיחדיו

ולהיבדק מולה פוזיטיבית (ביומטרית), בהליך קצר בלא חשש לתרמית.

שיטת התשאול המוגבר שכיחה בקרב גופי ביטחון ובנקים. כלומר, זאת שיטה שהוכיחה את יעילותה מזה
שנים רבות. גם דו"ח המעקב מתריע כי לא נבדקה חלופת תשאול מוגבר, ומציע מספר רעיונות נוספים,

לשם לעיבוי חלופת התשאול ככלי למניעת התחזות כפולה:

לא נבחנו אפשרויות נוספות של תשאול שיש בהן להעמיק את אמינותו, לרבות חלופת התשאול
המוגבר. למעשה, במחצית הראשונה של הפיילוט לא כל מי שנכשל בתשאול של "קו ראשון"

עבר מיידית לתשאול "קו שני" אלא חריגים בלבד.

.ynet 24/10/2011אביעד גליקמן, "פרשת מרשם האוכלוסין: כך דלף המידע לרשת", 61
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לא נבחנו חלופות למבקשים חוזרים של תיעוד ביומטרי שאבד/נגנב. עניין זה שולל את התלות
במאגר במקרים כאלה כאשר עולה חשש שמבקש התיעוד הוא מתחזה ולא מי שהונפק לו
סביב מאבדים הבירוקרטיה  את  שיעבו  אפשרויות  קיימות מספר  זה  בעניין  באמת.  התיעוד 

סדרתיים בעיקר:

חזרה על שאלות מההרכשה הראשונית – הצגת שאלות בהרכשה הראשונית ובחירת שאלה•
ותשובה למקרה של אובדן עתידי של התעודה שלא תאפשר למתחזה שבידו מידע ביוגרפי על
אדם לדעת את התשובה או להתכונן אליה. זאת, בדומה לשאלות של קבלת סיסמא באתרי

אינטרנט שונים. למשל: חיית מחמד אהובה בילדות, שם של חבר ילדות וכו'.

עדים מתועדים – בעת הרכשה ראשונית לבקש מאדם פרטים של מי שהיה רוצה שיאמת את•
זהותו למקרה שהתעודה שלו תיגנב או תאבד. (למשל: שכן, מפקד מהצבא וכו) – גם נקיטה
בצעד זה תקשה מאוד על מתחזים הנסמכים על מידע שיש על אדם ושניתן להשיגו בדרך

אחרת.

אפשרות לקבל מידע נוסף מרשויות וגורמים מקבילים כדי לאמת זהותו של אדם באופן חד•
פעמי – לטענת התנועה לזכויות האזרח השיטה הונהגה בעבר בבריטניה שם ניתן היה לקבל
מידע גם מחברת האשראי. חלופה זו מצריכה משנה זהירות לגבי פגיעה בפרטיות ושמירה על
המידע הנוסף עד למחיקתו, אך היא עשויה לספק תשאול ראשוני אמין ולהקשות מאוד על

מתחזים גם בהרכשה ראשונית.

זהותו• תשאול עמיתים – לדרוש ממי שטוען שאיבד את תעודת הזהות שלו לתמוך את 
בזהות של עמית המופיע במסמכי הזיהוי שלו למשל אחד מההורים.

).3.5.4 ו-3.5.3(דו"ח מעקב, פרקים 

בדיקת חשודים מול המאגר המשטרתי11.2

וחשודים גורמי פשיעה  לנסות להוציא תיעוד במרמה, הם  כי מי שצפוי  הרשות הביומטרית מסבירה 
הרשומים גם כך במרשם המשטרתי:

בוצעה עבודה מקיפה בסיוע משטרת ישראל לבחינת ההיקף הנוכחי של התחזות מול פקיד –
דיווחי מול  בחינות סטטיסטיות של התאמה  תופעת ההרכשה הכפולה. הבדיקה […] כללה 
אבדן/גניבה לבין נתוני המרשם הפלילי. תוצאות הבדיקה מעלות נתונים מובהקים של מתאם

בין דיווחי אבדן/גניבה של תעוד לבין פעילות עבריינית בכלל, ועבריינות הונאה בפרט.
).8.3, פרק I(נחיצות המאגר הביומטרי, פרק 

זהות] [של תעודות  גניבה  או  אובדן  על  רבים מאלו המדווחים  כי  עולה  מבדיקת המשטרה 
).3.1(דו"ח מסכם, פרק רשומים במרשם המשטרתי הפלילי […].

של המשטרתי  הביומטרי  המאגר  מול  הביומטריים  הנתונים  את  לבדוק  לרשות  יתאפשר  אם  לכן, 
העבריינים והחשודים, היא תוכל לבצע השוואה של הנתונים הביומטריים של מבקש התיעוד אל מול
העתק המאגר המשטרתי. באופן זה, לא נפגעת פרטיותם של מי שלא נמצא במרשם המשטרתי, ועדיין,
ניסיונות התחזות של גורמים עברייניים צפויים להתגלות. כך מערך ההנפקה יוגן בפני ניסיונות התחזות

של עבריינים וחשודים הנמצאים במאגר המשטרתי.

הרשות הביומטרית טענה שהצעה זו אינה אפשרית, מפני שעל פי החוק הם אינם יכולים לקבל מידע
מהמאגר המשטרתי. בפועל, קיבלה הרשות אישורים לקבל מידע פרטי ממגוון משרדי ממשלה, כגון משרד
החינוך, לצורך יצירת מאגר שאלות להליך התשאול. לטעמנו, היה עדיף אילו היו מבקשים אישור חוקי

לקבל מידע מועיל מהמשטרה, שהיה מצמצם או מונע את הצורך במאגר הביומטרי.
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החלופה הבלגית – תעודה מגיל אפס11.3

,6, כל אזרח מקבל תעודה חכמה עם לידתו. התעודה מוחלפת בתעודה עם תמונת הילד בגיל 62בבלגיה
 מונפקת תעודת זהות ביומטרית. באופן זה, לכל אזרח בלגי, בגיר או קטין,18. בגיל 12ומוחלפת שנית בגיל 

יש תעודת זהות חכמה, שניתן להשתמש בה לשם זיהוי האזרח.

כל החלפה של תעודה דורשת הצגת התעודה הקודמת. לכן, כדי ליצור זהות פיקטיבית בהרכשה, המתחזה
צריך שיתוף פעולה של ההורים ושל הרופא שרושם את הלידות, שמונה עשרה שנה קדימה. לכן, התחזות

כזאת אינה מעשית.

ולהיחקר ע"י שני נדרש ללכת לדווח למשטרה,  כאשר תעודה הולכת לאיבוד, מי שאיבד את התעודה 
שוטרים. זה תשאול מוגבר ע"י מומחים מקצועיים. אדם שיש לו מסמכי זיהוי אחרים, יעבור את התחקור
המשטרתי בקלות. אם אין לו מסמכים מספקים להציג, הוא יידרש לעבור הליך תשאול מתיש, עד שיוכיח

את זהותו לחוקרים.

התעודה הבלגית משמשת גם ככרטיס אלקטרוני להזדהות מול שירותי הממשל השונים. לכן, אם התעודה
בוטלה עקב התחזות של אחר לאותו אדם, האזרח יגלה זאת באופן כמעט מיידי.

שימוש בתמונות באיכות פחותה11.4

(א) לחוק הביומטרי מתיר להפיק תמונות פנים באיכות פחותה:27סעיף 

עובד משרד הפנים שהשר הסמיכו לכך, רשאי להפיק, באופן אוטומטי, תמונת פנים באיכות
(א), לצורך שימוש בה לפי הוראות סעיף זה.3פחותה, מתמונת תווי פנים שניטלה לפי סעיף 

מאגר ביומטרי המבוסס על תמונות באיכות פחותה יכול לשמש לצורכי אימות זהות בלבד – כאשר מבקש
תיעוד מבקש להנפיק עבורו תיעוד נוסף במקום תיעוד שאבד. היתרון במאגר זה הוא שהוא לא מאפשר

לאתר אדם לפי תמונתו, כלומר לא ניתן לערוך באמצעותו שאילתות זיהוי ביומטרי.

בבלגיה נעשה שימוש במאגר תמונות חלקי, הכולל תמונות אנלוגיות סרוקות באיכות ביומטרית פחותה.
זה אמנם סוג של מאגר ביומטרי, אך מאגר כזה אינו מאפשר לבצע חיפוש (זיהוי ביומטרי), אלא רק אימות

ביומטרי:

מאגר ביומטרי לצרכי הנפקת תעודת זהות ודרכון אלקטרוני לאזרחימאגר ביומטרי בבלגיה: 
).3.3.18, פרק II(נחיצות המאגר חלק בלגיה, הכולל תמונת פנים.

לדברי נציג הפרלמנט הבלגי, בעת הנפקת תעודות הזהות, הדרכונים ורישיונות הנהיגה אין צורך
התמונות נשמרותבתמונה דיגיטלית, ודי בתמונה אנלוגית, המצורפת לטפסים. למרות האמור, 

במאגר המאפשר צפייה בהן בעת הקשת מספר תעודת הזהות, כך שמתאפשר אימות הזהות
).2.4(סקירת הממ"מ, פרק במקרה של אובדן התעודה.

כאן המקום לציין כי במדינת ישראל קיים כבר מאגר ביומטרי מסוג זה. המדובר במאגר הביומטרי של
משרד התחבורה, הכולל תמונות פנים באיכות ביומטרית פחותה של כל מחזיקי רישיון נהיגה במדינה.

מאגר זה הוקם למרות היעדר תשתית חקיקתית מתאימה.

משרד התחבורה נוטל תמונת פנים ממחזיקי רישיון נהיגה בעת קבלת הרישיון ו/או חידושו.
על הממונה  נציג  לדברי  נהיגה.  רישיונות  בעלי  של  פנים  תמונות  התחבורה  משרד  ברשות 
היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה, אף שלטענת נציגי משרד התחבורה הם אינם

מחזיקים במאגר ביומטרי, המידע שברשותם תואם את ההגדרה של מאגר ביומטרי.
).1.5(סקירת הממ"מ, פרק 

להרחבה על החלופה, ראו:62

B. Van Alsenoy and D. De Cock: “Due processing of personal data in eGovernment? A case study of the
Belgian electronic identity card”, Datenschutz und Datensicherheit, March 2008, pp. 178-183.
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מתן ציונים לחלופות השונות.12

הרשות הביומטרית בדקה (באופן זה או אחר) מספר חלופות, ונתנה להם ציונים בהתאם לצו המבחן.
אולם, הרשות לא בחנה חלופות נוספות שלדעתנו היה עליה לבחון, ולחלופות שכן בדקה נתנה ציונים

12.4שגויים. בפרק זה נסקור את המדדים השונים, וננתח מחדש את הציונים שנתנו לכל חלופה. בפרקים 
נציג ציונים מתוקנים לכל החלופות. בפרק 12.5ו- נוסף, תוך שינוי המשקלים שניתנו12.6  ניתוח  נציג   

 נבהיר בקצרה את השגיאות בחישוב הציונים של החלופות המשולבות.12.7למדדים השונים. בפרק 

פירוט המדדים והחלופות לפי צו המבחן12.1

(ב) לצו המבחן מפורטים עשרה מדדים לפיהם יבחנו החלופות. הוועדה המייעצת/מפקחת קבעה9בסעיף 
) לצו המבחן. להלן פירוט המדדים ומשקליהם:1א(11לכל אחד מהמדדים משקל, כמצוות סעיף 

במשך תקופת המבחן יבוצע תיעוד, בין השאר כדי לבדוק את נחיצות קיומו של המאגר, לגבי כל
א תוך בחינת הנושאים האלה […]:8אחד מאופני בדיקות הזיהוי המפורטים בסעיף 

12%מספר הפעמים שבהן התקיים חשד להרכשה כפולה או להתחזות בזהות אחרת;)1(

12%);1יכולת איתור הזהות הכפולה במקרים שנמצאו בפסקה ()2(

ונתונים)3( אמצעים  לגבי  מוטעית  זיהוי  תוצאת  התקבלה  שבהן  הפעמים          מספר 
        ביומטריים, ובכלל זה מספר הקבלות המוטעות, מספר הדחיות המוטעות, לגבי מסמך

16%זיהוי ולגבי המאגר, מספר ההתאמות המוטעות ומספר אי-ההתאמות המוטעות;

5%מידת המורכבות התפעולית ליישום אופן בדיקת הזיהוי;)4(

7%יכולת מתן מענה לרשות האוכלוסין;)5(

5%יכולת מתן מענה למשטרת ישראל;)6(

6%רמת שירות לתושב מבקש התיעוד;)7(

17%יכולת הגנה על הזכות לפרטיות לפי חוק ועל פרטי מידע של תושב;)8(

3%עלויות תקציביות, לרבות בנוגע למערכות הטכנולוגיות וכוח אדם;)9(

17%מתן מענה לדרישות אבטחת מידע.)10(

 שילובים, כמפורט להלן:14א לצו המבחן, הרשויות נדרשו לבחון תשע חלופות, בתוספת 8לפי סעיף 

שימוש בשתי טביעות אצבע ללא תמונת תווי פנים;)1(

שימוש בטביעת אצבע אחת ללא תמונת תווי פנים;)2(

שימוש בתמונת תווי פנים ללא טביעות אצבע;)3(

שימוש בתמונת תווי פנים וטביעת אצבע אחת;)4(

שימוש בתמונת תווי פנים ושתי טביעות אצבע;)5(

חלופת התשאול;)6(

תשאול מכויל לצו;) 7(

שיטת ההקבצים של פרופ' עדי שמיר;)8(

שימוש בתבניות בלבד, ללא שמירת מידע ביומטרי מלא;)9(

( ).8-9 ו-1-5) עם חלופות ביומטריה (6-7שילוב של חלופות התשאול (٭(

קביעת המדדים לקראת סוף תקופת המבחן12.2

, לקראת תום תקופת המבחן:2015מבקר המדינה מעיר כי האופן בו מחושבים המדדים נקבע רק בינואר 

כי עד ספטמבר  והרשות לניהול המאגר2014הועלה  טרם החליטו סופית רשות האוכלוסין   
 העיר2014הביומטרי כיצד ייקבעו הציונים לנושאים שעל בסיסם יוערכו החלופות. בספטמבר 

משרד מבקר המדינה כי חלק מהנושאים שעל בסיסם יוערכו החלופות הם כלליים, ויש לצקת
לתוכם פרמטרים מדידים, וכי לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי היה לעשות זאת בסמוך
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לקביעת המשקל של הנושאים הנבדקים על ידי הוועדה המייעצת. משרד מבקר המדינה הוסיף
וציין כי על רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי להשלים ללא דיחוי את גיבוש
הפרמטרים שעל בסיסם יינתנו הציונים עם תום תקופת המבחן, על מנת להסיר את אי-הוודאות
בנושא זה. עוד העיר משרד מבקר המדינה כי נוכח מרכזיות בחינת החלופות בתקופת המבחן
וחשיבות השקיפות למול הוועדה המייעצת, בהיותה גורם המפקח על תקופת המבחן, ראוי כי

שתי הרשויות יציגו בפני הוועדה המייעצת את אופן חישוב הציונים עם גיבושו.

[…]

מינואר  בתשובתו  ציין  הביומטריים  היישומים  על  אליו2015הממונה  העבירו  הרשויות  כי   
בדצמבר מסמך הסוקר את הפרמטרים שלפיהם יינתנו הציוניים לחלופות. הממונה הוסיף כי

).48-49(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' .2015הוועדה המייעצת דנה במסמך זה בינואר 

גיבוש המדדים בתום הניסוי עלול להטות את מסקנות הממונה על היישומים הביומטריים הסביר כי 
הניסוי שכן ניתן להתאים את הפרמטרים כדי לכוון למסקנה מסיומת.

. במהלך הדיון, עמד2014הוועדה המייעצת [מסרה] כי הנושא נדון בדיון שקיימה באוקטובר 
המטרה בגיבוש אופן חישוב הציונים עוד בטרםהממונה על היישומים הביומטריים על כך ש

לקביעת הפרמטרים  להתאמת  טענה  או  חשש  למנוע  "הייתה  המבחן  תקופת  תסתיים 
 עלהציונים לפי ממצאי הניסויים שיבוצעו לבחינת החלופות, כדי לכוון לתוצאה מסוימת".

כן החליטה הוועדה שעל הרשויות לסיים את העבודה בנושא גיבוש הפרמטרים ללא דיחוי,
).49(דו"ח ביקורת מיוחד, עמ' ולהציגה לוועדה באחד מדיוניה הקרובים.

חלופות נוספות12.3

לצורך ניתוח המדדים, ננתח את הציונים שהרשות הביומטרית נתנה לכל חלופה, ונבחן ארבע חלופות
נוספות, שאינן דורשות שימוש במאגר ביומטרי, כדלהלן.

): תשאול מוגבר10חלופה (12.3.1

חלופת התשאול המוגבר מתבססת על עיבוי אפשרויות התשאול, כך שלמתחזה יהיה יותר קשה להתחזות
 לעיל.11.1לאחר. חלופה זאת מוסברת בפרק 

): בירור משטרתי11חלופה (12.3.2

חלופת הבירור המשטרתי מבוססת על השוואת נתוניו הביומטריים של מבקש תיעוד למאגר הביומטרי
11.2המשטרתי, הכולל רק את נתוניהם הביומטריים של פושעים או חשודים. החלופה מוסברת בפרק 

לעיל.

): השיטה הבלגית12חלופה (12.3.3

השיטה הבלגית מבוססת על מתן תיעוד (לא ביומטרי) מגיל אפס, כך שבעת הנפקת התיעוד הביומטרי
 לעיל.11.3לראשונה, לאזרח יש תיעוד באמצעותו הוא יכול להוכיח את זהותו. החלופה מוסברת בפרק 

10-12): שילוב חלופות 13חלופה (12.3.4

ובנוסף ובנוסף בירור מול המאגר המשטרתי,  שילוב של שלושת החלופות המוצעות – תשאול מוגבר, 
שימוש בשיטה הבלגית, בה כל אדם מקבל תיעוד מגיל אפס.

חישוב מחדש של ציוני המדדים12.4

חלק מהמדדים שהרשות הביומטרית חושבו בצורה שגויה. כל הציונים חושבו מחדש בהתאם לצו המבחן,
ע"י תיקון נתוני הרשות הביומטרית, כמוסבר בהמשך הפרק. בפרק זה המשקלים של המדדים עצמם לא

 מוצג ניתוח אלטרנטיבי, הכולל שינוי של המשקלים.12.6שונו, אלא רק הציונים לכל מדד. בפרק 

להלן התוצאה הסופית של בחינת המדדים.
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ציון 

5.855.6016.001.506.304.554.807.821.216.0059.63שתי ט"א1

5.505.6011.201.225.004.133.847.821.216.0051.52ט"א אחת2

5.506.4711.001.605.203.083.367.651.216.0051.07פנים3

5.808.0016.002.006.304.344.805.361.215.0058.81פנים + ט"א אחת4

5.868.0016.003.006.305.004.805.361.215.0060.53פנים + שתי ט"א5

5.000.008.003.253.902.006.0014.032.8015.0059.98תשאול נוכחי6

9.700.008.003.133.902.006.0013.262.8015.0063.79תשאול מכויל לצו7

5.866.0012.000.503.002.814.808.501.019.0053.48שיטת ההקבצים8

5.868.0012.802.102.673.864.808.501.2110.0059.80שימוש בתבניות9

9.702.008.003.003.902.005.0013.002.0014.0062.60תשאול מוגבר10

8.006.0014.001.504.502.004.8010.001.5012.0064.30בירור משטרתי11

7.000.008.004.004.002.006.0016.003.0015.0065.00השיטה הבלגית12

10.706.0014.001.004.502.004.8010.001.0012.0066.00תשאול משולב13

המדדים של החלופות הנוספות חושבו באופן מקורב, באופן המנסה לדמות עד-כמה שניתן את דרך מתן
את פרסמה  לא  הביומטרית  הרשות  הוגנת.  השוואה  שתתקבל  כדי  הביומטרית,  הרשות  של  הציונים 

מתודולוגיית מתן הציונים למדדים, ולכן חישוב מדויק עלול לשנות במעט את התוצאות הסופיות.

מסיכום הנתונים עולה כי חלופות התשאול, הבירור המשטרתי והחלופה הבלגית, נותנות את המענה הטוב
נותן מענה גמיש, שיכול לעמוד בכל ביותר לדרישות החוק בהתאם לצו המבחן. השילוב בין החלופות 
דרישות החוק, תוך שמירה על פרטיות התושבים, ותוך הפיכת התחזויות בהרכשה הראשונית ובהרכשות

חוזרות לבלתי-אפשרית כמעט.

הגרף הבא מסכם את שקלול הציונים המתוקנים עבור כלל החלופות.

להלן ציוני החלופות, בסדר יורד לפי הציון המשוקלל:

הציוןהחלופה

66.00)13(תשאול משולב

65.00)12(השיטה הבלגית 

64.30)11(בירור משטרתי

63.79)7(תשאול מכויל לצו

62.60)10(תשאול מוגבר
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הציוןהחלופה

60.53)5(פנים + שתי ט"א

59.98)6(תשאול נוכחי

59.63)1(שתי ט"א

59.30)9(שימוש בתבניות

58.81)4(פנים + ט"א אחת

53.48)8(שיטת ההקבצים

51.52)2(ט"א אחת

51.07)3(פנים

בחישוב מחדש השתדלנו לא לשנות באופן משמעותי את הציונים שהרשותהערה לגבי מתן הציונים.  
הביומטרית נתנה לחלופות השונות, כל עוד הם היו סבירים, או שהסדר היחסי בין ציוני החלופות היה
סביר. במקרים בהם טיעוניהם או ציוניהם לא היו סבירים (לאחר התעמקות ברציונל למתן הציונים, ככל
שפורט), נבחרו ערכים המייצגים את הערך האמתי, לדעתנו, לאותה החלופה. עבור חלק מהמדדים, הרשות
לא התייחסה לכלל הפרמטרים הדרושים להימדד. במקרים אלה שיקללנו את הציונים של הרשות יחד עם

ציונים עבור הפרמטרים החסרים.

פירוט הציונים המתוקנים למדדים השונים12.5

)12%איתור חשד להרכשה כפולה או להתחזות בזהות אחרת (12.5.1

",מספר הפעמים שבהן התקיים חשד להרכשה כפולה או להתחזות בזהות אחרתמדד זה מוגדר בצו "
,5.2.1 הסוגים, לא רק התחזויות מסוג הרכשה כפולה בלבד. כמוסבר בפרק מכלדהיינו איתור התחזויות 

ההתחזות בהרכשה הראשונית היא בעיה קשה בהרבה מהרכשה כפולה. הרשות הביומטרית, בניגוד גמור
לצו המבחן, יש לציין, בחנה את היכולות של חלופות המאגר לאתר הרכשות כפולות בלבד, והתעלמה
מהיכולות של חלופות התשאול להתמודד עם התחזויות בהרכשה הראשונית. לכן, המדד חושב מחדש, תוך

) וליכולת לאתר התחזות12 נקודות מתוך 6מתן ניקוד שווה ליכולת לאתר התחזות בהרכשה ראשונית (
).12 נקודות מתוך 6בהרכשה חוזרת או הרכשה כפולה (

). לעומת זאת, חלופות5.2.1לחלופות המאגר אין כל יכולת לזהות התחזות בהרכשה הראשונית (ר' פרק 
התשאול מאפשרות התמודדות עם התחזויות בהרכשה הראשונית, ולכן חלופות אלו קיבלו לניקוד נוסף על
הפרמטר של איתור התחזויות בהרכשה הראשונית. גם החלופה הבלגית זכתה לניקוד נוסף, שכן היא

מקשה מאוד על התחזות בהרכשה הראשונית.

ניקוד דומה לחלופות העושות שימוש במידע ביומטרי מופחת. נוסף בחישוב הציונים הוא מתן  שינוי 
 (אפס) לחלופת מאגר עם טביעת אצבע אחת ולחלופת מאגר תמונת0.00הרשות הביומטרית נתנה ניקוד 

). העובדה שהרשות9.5פנים בלבד, שכן היא הסתמכה על מערכת השוואה ביומטרית לא מדויקת (ר' פרק 
כשלה בעריכת מבדקי דיוק של מנועי ההשוואה, לא יכולה לעמוד לחובת החלופות השונות. לגבי חלופת
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בדרישות הדיוק, אך הרשות הביומטרית עמדה  הפנים, הוועדה המייעצת/מפקחת הסבירה שהחלופה 
).4.5הקטינה את הציון באופן מלאכותי (ר' פרק 

חישוב הציונים גם הושפע מיכולת התפיסה על-חם של מתחזה, עוד בהיותו בלשכת האוכלוסין, וההרתעה
הנגזרת מכך.

החלופהמס'
ציון

מקורי
הרכשה
כפולה

הרכשה
ראשונית

ציון
משוקלל

11.705.850.005.85שתי ט"א1

0.005.500.005.50ט"א אחת2

0.005.500.005.50פנים3

11.605.800.005.80פנים + ט"א אחת4

11.725.860.005.86פנים + שתי ט"א5

0.003.002.005.00תשאול נוכחי6

11.405.704.009.70תשאול מכויל לצו7

11.725.860.005.86שיטת ההקבצים8

11.715.860.005.86שימוש בתבניות9

5.704.009.70  –תשאול מוגבר10

4.004.008.00  –בירור משטרתי11

2.005.007.00  –השיטה הבלגית12

5.705.0010.70  –תשאול משולב13

)12%יכולת זיהוי התחזויות (12.5.2

". המדד חושב מחדש כך]12.5.1יכולת איתור הזהות הכפולה במקרים שנמצאו ב[מדד מדד זה מוגדר בצו "
שיכלול זיהוי המתחזה בהרכשה הראשונה, אפשרות שחלופות התשאול מאפשרות באופן חלקי. הציון

הוא  מתוך 4המתוקן  נקודות  ו-12  בהרכשות ראשוניות,  זיהוי  עבור  מתוך 8  נקודות  זיהוי12  עבור   
בהרכשות כפולות.

, ציון זניח לעומת תרומתה למדד. חלופת המאגר המקבילה קיבלה3.62שיטת ההקבצים קיבלה ציון 
. הציון של שיטת ההקבצים צריך להיות דומה לציון של חלופת התבניות,12וחלופת התבניות קיבלו ציון 

כי יש במאגר מידע מלא על הטביעות, והפנייה לרשימה קצרה של בעלים אפשריים (ההקבץ). לכן, הציון
 (לפני שקלול כמוסבר לעיל).9לחלופת ההקבצים תוקן ל-

החלופהמס'
ציון 

מקורי
הרכשה
כפולה

הרכשה
ראשונית

ציון
משוקלל

8.405.600.005.60שתי ט"א1

8.405.600.005.60ט"א אחת2

9.716.470.006.47פנים3
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החלופהמס'
ציון 

מקורי
הרכשה
כפולה

הרכשה
ראשונית

ציון
משוקלל

12.008.000.008.00פנים + ט"א אחת4

12.008.000.008.00פנים + שתי ט"א5

0.000.000.000.00תשאול נוכחי6

0.000.000.000.00תשאול מכויל לצו7

3.626.000.006.00שיטת ההקבצים8

12.008.000.008.00שימוש בתבניות9

0.002.002.00  –תשאול מוגבר10

4.002.006.00  –בירור משטרתי11

0.000.000.00  –השיטה הבלגית12

4.002.006.00  –תשאול משולב13

)16%דיוק המערכת (12.5.3

מספר הפעמים שבהן התקבלה תוצאת זיהוי מוטעיתמדד זה מוגדר בצו כמספר התראות השווא, כלומר "
לגבי אמצעים ונתונים ביומטריים, ובכלל זה מספר הקבלות המוטעות, מספר הדחיות המוטעות, לגבי

".מסמך זיהוי ולגבי המאגר, מספר ההתאמות המוטעות ומספר אי-ההתאמות המוטעות

הרשות אך  הדיוק,  בדרישות  עמדה  פנים  תמונות  מאגר  שחלופת  הסבירה  המייעצת/מפקחת  הוועדה 
, לפי הציון של מאגר11). לכן הציון עודכן ל-4.5הביומטרית הקטינה את הציון באופן מלאכותי (ר' פרק 

עם טביעת אצבע אחת.

שיטת ההקבצים מקבלת ערך נמוך מהמגיע לה. מבחינת התראות שווא, יתקבלו תוצאות זהות לחלופת
המאגר המלא. כל ההבדל הוא באפשרות של זיהוי האדם כמישהו אחר בהקבץ שלו, וכך לפספס התראה,
במקרים נדירים כשהאדם יודע מראש שאחר בהקבץ שלו. בכל מקרה לא יתקבלו התראות שווא נוספות,

.12מעבר לחלופת המאגר המלא. לכן הציון של שיטת ההקבצים תוקן ל-

עבור החלופות שאינן כוללות מאגר ביומטרי, אין התראות שווא מסוגים אלו, אך קיים מדד שקול של
כישלונות בתחקור (קבלה מוטעית = אדם שהצליח להטעות את המתחקר; דחייה מוטעית = אדם שנכשל
בתחקור למרות שהוא אינו מתחזה). הרשות הביומטרית נתנה לחלופות התשאול ציון אפס, באופן המטה
את תוצאות הבחינה. מכיוון שאין נתונים כדי לתת ציון מספרי לחלופות התשאול, ניתנו לחלופות אלו ציון

, שתי נקודות פחות מהחלופות העושות שימוש14. לחלופת הבירור המשטרתי ניתן ציון 16 מתוך 8של 
במאגר ביומטרי.

החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

16.0016.00שתי ט"א1
11.2011.20ט"א אחת2
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החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

0.0011.00פנים3
16.0016.00פנים + ט"א אחת4
16.0016.00פנים + שתי ט"א5
0.008.00תשאול נוכחי6
0.008.00תשאול מכויל לצו7
8.0012.00שיטת ההקבצים8
12.8012.80שימוש בתבניות9

8.00  –תשאול מוגבר10
14.00  –בירור משטרתי11
8.00  –השיטה הבלגית12
14.00  –תשאול משולב13

)5%מורכבות תפעולית (12.5.4

". המדד מנסה לכמת אתמידת המורכבות התפעולית ליישום אופן בדיקת הזיהוימדד זה מוגדר בצו "
מידת המורכבות התפעולית בעת ההרכשה. לא ברור כיצד הרשות הביומטרית חישבה את הציונים: מדוע
ציון המורכבות התפעולית עבור נטילת שתי טביעות אצבע ותמונת פנים, גבוה מהציון עבור נטילת תמונת

פנים בלבד? מדוע שימוש בתבניות מקטין את ציון המורכבות התפעולית של המערכת?

לכן, הציון שהרשות הביומטרית נתנה למדד נלקח במלואו. בנוסף, ניתן ציון של חצי נקודה לכל אלמנט
ממבקש התיעוד – ביצוע תשאול, נטילת טביעות אצבע, או צילום תמונת פנים. הציוןשנחסךהרכשה   

המתוקן עבור החלופות הנוספות נלקח בהתאם לציון חלופה הדומה ביותר.

החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מתוקן
מורכבות
הרכשה

ציון
משוקלל

0.500.501.001.50שתי ט"א1
0.220.221.001.22ט"א אחת2
0.600.601.001.60פנים3
1.501.500.502.00פנים + ט"א אחת4
2.502.500.503.00פנים + שתי ט"א5
2.252.251.003.25תשאול נוכחי6
2.132.131.003.13תשאול מכויל לצו7
0.000.000.500.50שיטת ההקבצים8
1.601.600.502.10שימוש בתבניות9

2.001.003.00  –תשאול מוגבר10
1.000.501.50  –בירור משטרתי11
2.501.504.00  –השיטה הבלגית12
1.000.001.00  –תשאול משולב13
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)7%מתן מענה לרשות האוכלוסין (12.5.5

". לא ברור כיצד הרשות הביומטרית חישבה אתיכולת מתן מענה לרשות האוכלוסיןמדד זה מוגדר בצו "
נלקחשהרשות הביומטרית לא התייחסה לשאילתות השוואה מול התעודה, הציונים למדד זה. מכיוון 
 נקודות. שתי נקודות נוספות ניתנו על מתן מענה לשאילתות7 נקודות מתוך 5הציון המקורי, במשקל של 

של אימות ביומטרי, הנעשות מול הנתונים המקודדים בתעודה.

החלופהמס'
ציון 

מקורי
ציון

מתוקן
אימות

ביומטרי
ציון

משוקלל

6.024.302.006.30שתי ט"א1
4.203.002.005.00ט"א אחת2
4.503.202.005.20פנים3
6.024.302.006.30פנים + ט"א אחת4
6.024.302.006.30פנים + שתי ט"א5
2.661.902.003.90תשאול נוכחי6
2.661.902.003.90תשאול מכויל לצו7
1.381.002.003.00שיטת ההקבצים8
0.920.672.002.67שימוש בתבניות9

1.902.003.90  –תשאול מוגבר10
2.502.004.50  –בירור משטרתי11
2.002.004.00  –השיטה הבלגית12
2.502.004.50  –תשאול משולב13

)5%מתן מענה למשטרת ישראל (12.5.6

". גם כאן לא ברור איך הרשות הביומטרית חישבהיכולת מתן מענה למשטרת ישראלמדד זה מוגדר בצו "
נלקח הציוןשהרשות הביומטרית לא התייחסה לשאילתות השוואה מול התעודה, את הציונים. מכיוון 
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נקודות מתוך 3המקורי, במשקל של  נקודות, ונתנו שתי נקודות נוספות על מתן מענה לשאילתות של5   
אימות ביומטרי, הנעשות מול המידע הביומטרי המקודד בתעודה.

החלופהמס'
ציון 

מקורי
ציון

מתוקן
אימות

ביומטרי
ציון

משוקלל

4.252.552.004.55שתי ט"א1
3.552.132.004.13ט"א אחת2
1.801.082.003.08פנים3
3.902.342.004.34פנים + ט"א אחת4
5.003.002.005.00פנים + שתי ט"א5
0.000.002.002.00תשאול נוכחי6
0.000.002.002.00תשאול מכויל לצו7
1.350.812.002.81שיטת ההקבצים8
3.101.862.003.86שימוש בתבניות9

0.002.002.00  –תשאול מוגבר10
0.002.002.00  –בירור משטרתי11
0.002.002.00  –השיטה הבלגית12
0.002.002.00  –תשאול משולב13

)6%רמת השירות לתושב (12.5.7

". לא ברור מדוע הרשות הביומטרית נתנה לחלופתרמת שירות לתושב מבקש התיעודמדד זה מוגדר בצו "
ההקבצים ולחלופת התבניות ציון מופחת, ולכן הציון תוקן לציון של חלופת המאגר המלא. ציון זה ניתן גם

לחלופת הבירור המשטרתי. עבור החלופות הנוספות ניתן ציון כמו חלופת התשאול.

החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

4.804.80שתי ט"א1
3.843.84ט"א אחת2
3.363.36פנים3
4.804.80פנים + ט"א אחת4
4.804.80פנים + שתי ט"א5
6.006.00תשאול נוכחי6
6.006.00תשאול מכויל לצו7
1.804.80שיטת ההקבצים8
0.004.80שימוש בתבניות9

5.00  –תשאול מוגבר10
4.80  –בירור משטרתי11
6.00  –השיטה הבלגית12
4.80  –תשאול משולב13
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)17%הגנה על הפרטיות (12.5.8

". כמוסבר בפרקיכולת הגנה על הזכות לפרטיות לפי חוק ועל פרטי מידע של תושבמדד זה מוגדר בצו "
, מבחינת פרטיות, שימוש בתבניות עדיף בהשוואה לכל חלופות הכוללות נתונים ביומטריים מלאים.7.3.2

, שכן היא מגנה מעט יותר8.5. חלופת ההקבצים גם קיבלה ציון של 8.5לכן, לחלופת התבניות ניתן ציון 
טוב על הנתונים הביומטריים בהשוואה לחלופות המאגר השונות.

חלופת התשאול המוגבר קיבלה את הציון של חלופת התשאול. חלופת הבירור המשטרתי קיבלה ציון מעט
, שכן היא כוללת נטילת פרטים ביומטריים, גם אם אלו לא נשמרים במאגר קבוע. השיטה10יותר נמוך, 

, שכן פגיעתה בפרטיות האזרחים מינימלית.16הבלגית קיבלה ציון 

החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

7.827.82שתי ט"א1
7.827.82ט"א אחת2
7.657.65פנים3
5.365.36פנים + ט"א אחת4
5.365.36פנים + שתי ט"א5
14.0314.03תשאול נוכחי6
13.2613.26תשאול מכויל לצו7
7.148.50שיטת ההקבצים8
6.898.50שימוש בתבניות9

13.00  –תשאול מוגבר10
10.00  –בירור משטרתי11
16.00  –השיטה הבלגית12
10.00  –תשאול משולב13

)3%עלויות תקציביות (12.5.9
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". עלויות חלופתעלויות תקציביות, לרבות בנוגע למערכות הטכנולוגיות וכוח אדםמדד זה מוגדר בצו "
התשאול המכויל זהות לעלויות חלופת התשאול הרגיל, ולכן הציון שניתן לחלופה זאת תוקן. העלויות של

החלופות הנוספות הוערכו בהתאם.

החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

1.211.21שתי ט"א1
1.211.21ט"א אחת2
1.211.21פנים3
1.211.21פנים + ט"א אחת4
1.211.21פנים + שתי ט"א5
2.802.80תשאול נוכחי6
1.872.80תשאול מכויל לצו7
1.011.01שיטת ההקבצים8
1.211.21שימוש בתבניות9

2.00  –תשאול מוגבר10
1.50  –בירור משטרתי11
3.00  –השיטה הבלגית12
1.00  –תשאול משולב13

)17%מתן מענה לדרישות אבטחת מידע (12.5.10

זה מוגדר בצו " מידעמדד  לדרישות אבטחת  ". הציונים של הרשות הביומטרית ממש לאמתן מענה 
יותר נותנת מענה טוב  נתונים במאגר מידע, בהכרח  מעוגנים במציאות. חלופה שאינה כוללת שמירת 
לדרישות אבטחת המידע, בהשוואה לחלופה הכוללת שמירת הנתונים במאגר מידע. ככל שנשמר פחות
מידע, כך הסכנה לדליפת המידע והנזק שייגרם עקב דליפתו קטן יותר, וכך ניתן מענה טוב יותר לדרישות

אבטחת המידע.

החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

15.566.00שתי ט"א1
15.566.00ט"א אחת2
15.566.00פנים3
15.565.00פנים + ט"א אחת4
15.565.00פנים + שתי ט"א5
6.1215.00תשאול נוכחי6
6.1215.00תשאול מכויל לצו7
15.569.00שיטת ההקבצים8
15.5610.00שימוש בתבניות9

14.00  –תשאול מוגבר10
12.00  –בירור משטרתי11
15.00  –השיטה הבלגית12
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החלופהמס'
ציון

מקורי
ציון

מעודכן

12.00  –תשאול משולב13

שינוי משקלי המדדים12.6

בפרק זה לקחנו את החירות לקבוע מחדש את משקלי המדדים השונים. הסיבה לכך היא איזון שונה בין
המשקלים, שלטעמנו ראוי לתת למדדים השונים, וכן הכללת מדד נוסף – מידת הפגיעה בחברה האזרחית

והאיזון הדמוקרטי.

משקלים חדשים למדדים12.6.1

, כדי להדגיש שערך האיזון הדמוקרטי חשוב7% להלן), ניתן משקל של 12.6.2למדד החדש (המוגדר בפרק 
לפחות ואף יותר מהצורך המשטרתי לשימוש בנתונים הביומטריים. משקל מדד ההגנה הפרטיות הוגדל 

, כדי להדגיש את חשיבותה של הפרטיות והסיכונים הגדולים למדינה ולאזרחיה הנובעים מאי23%ל-
), על חשבון12.5.1שמירה עליה. שינוי נוסף הוא הגדלת מדד איתור התחזויות מכל הסוגים (כמוסבר בפרק 

), שכן לאחרון משמעות פחותה אם המערכת מצליחה לאתר ולמנוע12.5.2המדד של זיהוי התחזויות (פרק 
התחזויות מלכתחילה. המדדים האחרים הוקטנו בהתאם.

להלן משקלי המדדים המעודכנים:

תיאור המדד הנבדקמס'
משקל
מקורי

משקל
מעודכן

12%14%איתור התחזויות)1(

12%8%זיהוי התחזויות)2(

16%10%דיוק המערכת)3(

5%4%מורכבות תפעולית)4(

7%4%מתן מענה לרשות האוכלוסין)5(

5%4%מתן מענה למשטרת ישראל)6(

6%6%מתן שירות לתושב)7(

17%23%הגנה על הפרטיות)8(

3%3%עלויות תקציביות)9(

17%17%אבטחת מידע)10(

7%–פגיעה באיזון הדמוקרטי)11(

מדד נוסף: האיזון הדמוקרטי12.6.2

מדד זה מתייחס לפגיעה הפוטנציאלית באיזון הדמוקרטי בין הפרט למדינה. הציון של מדד זה משקלל את
את לנצל  מאזרחים  למנוע  העלול  המצנן  האפקט  את  הביומטרי,  המידע  של  לרעה  לניצול  הסכנה 

חירויותיהם הדמוקרטיות, ואת הפגיעה העודפת בפרטיות.

החלופהמס'
ציון
חדש

2.00שתי ט"א1

2.00ט"א אחת2

1.50פנים3

1.00פנים + ט"א אחת4

1.00פנים + שתי ט"א5

6.00תשאול נוכחי6

6.00תשאול מכויל לצו7

3.00שיטת ההקבצים8

 –97– 



החלופהמס'
ציון
חדש

3.00שימוש בתבניות9

6.00תשאול מוגבר10

4.00בירור משטרתי11

7.00השיטה הבלגית12

4.00תשאול משולב13

סיכום הציונים לחלופות לפי המשקלים המעודכנים12.6.3

להלן התוצאה הסופית של בחינת המדדים, לפי המשקלים המעודכנים.

החלופה

תור
אי

ת
חזויו

ת
ה

הוי
זי

ת
חזויו

ת
ה

ק
דיו

ת
מערכ

ה

ת
מורכבו

ת
פעולי

ת

ת
שו

ה לר
מענ

סין
אוכלו

ה

ה
מענ

ה
טר

ש
מ

ל

ת
שירו

שב
תו

ל

ת
הגנ

ת
טיו

פר

ת
עלו

ת
קציבי

ת

ת
ח

ט
אב

מידע

איזון
טי

קר
מו

ד

פי
סו

ציון 

6.833.7310.001.203.603.644.8010.581.216.002.0053.59שתי ט"א1

6.423.737.000.982.863.303.8410.581.216.002.0047.92ט"א אחת2

6.424.316.881.282.972.463.3610.351.216.001.5046.74פנים3

6.775.3310.001.603.603.474.807.251.215.001.0050.03פנים + ט"א אחת4

6.845.3310.002.403.604.004.807.251.215.001.0051.43פנים + שתי ט"א5

5.830.005.002.602.231.606.0018.982.8015.006.0066.04תשאול נוכחי6

11.320.005.002.502.231.606.0017.942.8015.006.0070.39תשאול מכויל לצו7

6.844.007.500.401.712.254.8011.501.019.003.0052.01שיטת ההקבצים8

6.845.338.001.681.533.094.8011.501.2110.003.0056.97שימוש בתבניות9

11.321.335.002.402.231.605.0017.592.0014.006.0068.47תשאול מוגבר10

9.334.008.751.202.571.604.8013.531.5012.004.0063.28בירור משטרתי11

8.170.005.003.202.291.606.0021.653.0015.007.0072.90השיטה הבלגית12

12.484.008.750.802.571.604.8013.531.0012.004.0065.53תשאול משולב13

הגרף הבא מסכם את שקלול הציונים המתוקנים עבור כלל החלופות, בהתאם למשקלים המעודכנים.

להלן ציוני החלופות, בסדר יורד לפי הציון המשוקלל:
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הציוןהחלופה

72.90)12(השיטה הבלגית

70.39)7(תשאול מכויל לצו

68.47)10(תשאול מוגבר

66.04)6(תשאול נוכחי

65.53)13(תשאול משולב

63.28)11(בירור משטרתי

56.97)9(שימוש בתבניות

53.59)1(שתי ט"א

52.01)8(שיטת ההקבצים

51.43)5(פנים + שתי ט"א

50.03)4(פנים + ט"א אחת

47.92)2(ט"א אחת

46.74)3(פנים

ציון משוקלל של שילוב חלופות12.7

ו-1-5בהתאם לצו המבחן, על הרשות הביומטרית לבחון את שילוב חלופות המאגר (חלופות  ) עם8-9 
) התשאול  חלק6-7חלופות  עבור  שגוי  באופן  המשולבות  החלופות  של  הציונים  את  עדכנה  הרשות   .(

מהמדדים, כמוסבר להלן:

איתור• מאפשר  עם תשאול  שילוב מאגר  במקצת, שכן  עלה  – הציון  איתור התחזויות  יכולת 
התחזויות באופן יותר טוב.

זיהוי התחזויות – הציון נותר ללא שינוי.•

דיוק המערכת – הרשות החליטה, מסיבות שלא נתנה להן הסבר מספק, לתת ציון אפס עגול, לכל•
החלופות. מתן ציון אפס אינו סביר, ולכן נתנו הציונים המקוריים.

נקודות ל-0.15מורכבות תפעולית – הציון פחת בבין • נקודות, ללא הסבר לשוני בהפרש.1.50   
 נקודות, למשל.0.75התיקון לא סביר, ושאוי היה להפחית את כל הציונים בערך קבוע של 

מענה לרשות האוכלוסין – הציון נותר ללא שינוי.•

מענה למשטרה – הציון נותר ללא שינוי.•

שירות לתושב – הציון נותר ללא שינוי.•

הגנה על הפרטיות – הציון הוקטן בשליש. לא ברורה הסיבה לכך.•

 לכל החלופות.0.07עלות תקציבית – הציון פחת ל-•

 לכל החלופות.15%אבטחת מידע – הציון פחת ב-•

שימוש בחלופת התשאול (רגיל, מכויל, מוגבר וכדומה), בנוסף לחלופת שימוש במאגר ביומטרי עם מידע
ביומטרי מלא או מופחת, מעלה את הציון של מדד איתור התחזויות. מכיוון שנתוני הדיוק של מנוע

10-11), יש לתקן את ציוני חלופות המאגר לציון בטווח של 9.5ההשוואה הביומטרי אינם אמינים (פרק 
 לעיל. לכן, תוספת הניקוד הצפויה בשל שילוב מאגר ביומטרי עם תשאול,12.5.1נקודות, כמוסבר בפרק 

תהא בין נקודה לשתיים.
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סיכום והמלצות.13

הספק לגבי נחיצות הקמתו של מאגר מידע ביומטרי מרכזי, ייחודי ביישומו בעולם, וההתנגדות הציבורית
יוחלט האם יש מקום ניסוי, שעם סיומה  הגורפת להקמתו, הביאו את המחוקק לקבוע בחוק תקופת 

.האם הוא נחוץלקיומו של מאגר כזה, ובראש ובראשונה, 

החוק, והצו שנוצר מכוחו (בעקבות הנחיית בג"ץ), הנחו את משרד הפנים והרשויות הכפופות לו לערוך
ניסוי שיאשש או יפריך את השערת הנחיצות של מאגר מרכזי כזה. הרשות לניהול המאגר הביומטרי,
שהוקמה בחוק הביומטרי לשם עריכת הניסוי במהלך תקופת המבחן, פרסמה לאחרונה דו"ח העוסק

בנחיצות המאגר.

כפי שניתן לצפות, המסמך קובע נחרצות, שנחיצות המאגר הוכחה מעל לכל ספק. עצם הציפיה לקבל
מאדם או מגוף כלשהו חוות דעת אובייקטיבית, לגבי הצורך או אי-הצורך בקיומו הוא, מקפלת בתוכה
ניגוד עניינים עמוק ומובנה. בעיקר, כאשר קביעה לשבט ולא לחסד, משמעותה אבדן משרות רבות, כולל
משרתו של כותב חוות הדעת, פירוק גוף שהוקם תוך השקעת משאבים רבים, וביטול הנחות היסוד שעמדו
ביסוד הקמתו. קביעת מסקנות לגבי צורך בדבר מסוים או גוף מסוים, חייבת להיעשות ע"י מי שנמצא

מחוצה לו ואין לו כל אינטרס במסקנות.

לכך התגייס דו"ח המומחים. במסמך זה מפורטים השיקולים המקצועיים והציבוריים שנלקחו ושצריכים
היו להילקח באשר לשאלת נחיצות המאגר הביומטרי. לפי פרמטרים אלה מנתח הדו"ח את שאלת נחיצותו

של מאגר ביומטרי, ואת החלופות המקובלות להקמת מאגר ביומטרי.

שאלת נחיצותו של פתרון, מתחלקת לשני חלקים: (א) אם הבעיה שהוא נועד לפתור, אכן קיימת באופן
משמעותי, (ב) אם פתרון זה הוא החלופה העדיפה, בבחינה של עלות (או נזק) לעומת תועלת, או שקיימת

חלופה אחרת שנזקה קטן יותר, ותועלתה דומה.

דו"ח זה מנתח את שאלת הנחיצות עפ"י מתווה זה. ראשית, הדו"ח מציג את הנתונים הקיימים, בדבר
היקף הבעיה, ובודק כמה מקרים היו מקבלים מענה באמצעות תעודה חכמה בלבד (ללא מאגר מרכזי).
(הרכשה כפולה) מסתברת כאן אנו מגיעים למסקנה משמעותית ראשונה: הבעיה שבא המאגר לפתור 
כבעיה תאורטית בלבד. ככל הנראה, מסמך מסווג של מטה הלוט"ר, שלא פורסם, הניח את קיומה בעתיד.

אך במציאות, הבעיה אינה מתועדת.

בהמשך, הדו"ח מתייחס אל המצב בעולם המערבי. המידע הקיים, בגיבוי מסמכים שיצר מרכז המחקר
והמידע בכנסת ואף התבטאויות של הרשות לניהול המאגר, מאשש את הקביעה שהפרויקט הישראלי

ייחודי, יוצא דופן וכמעט חסר תקדים בעולם המערבי.

בהמשך, הדו"ח בוחן את הבחירות הטכנולוגיות שביצעו מתכנני הפרויקט (כגון סוג המדדים הביומטריים
הנרכשים) המשפיעות, במידה לא מבוטלת, על טענתם לצורך במאגר מרכזי, וגם על בטיחותה ואבטחתה
של המערכת ככלל. הדו"ח מתייחס גם לכשלים שונים בתהליך הקמתו ואבטחתו של המאגר הביומטרי
שהוקם, ובייחוד לכשלון ההקמה של מערכת ההשוואה הביומטרית המשמשת בו. לאחר כל אלה, נבחנו

השיטות הסטטיסטיות בהן נעשה שימוש בדו"ח המסכם של הרשות.

הדו"ח גם מציג מספר חלופות למאגר, שייתנו מענה מידתי הרבה יותר לבעיה (הצפויה, אולי, בעתיד) של
תרמית בהרכשת תיעוד המכונה "הרכשה כפולה" – ומבחינות מסוימות, מענה עדיף משמעותית ממאגר

ביומטרי.

הדו"ח מראה בבהירות כי אין צורך במאגר ביומטרי לשם קיום מטרות החוק המקוריות. לכן אנו קוראים
לממשלת ישראל ולחברי הכנסת לבטל את המאגר הביומטרי.

פרסם משרד הפנים הצעת חוק הקובעת החלה מנדטורית של המאגר על האזרחים.19/12/2016ביום   
נתוני תקופת המבחן.  על  מוכיח כיהצעת החוק מציגה ממצאים שונים שלכאורה מתבססים  הדו"ח 

 שדווחממצא ראשוןהממצאים אינם מתבססים על הנתונים כפי שנמדדו בפועל, אלא על הערכות כלליות: 
הוא כי קיימת בעיה של הרכשות כפולות. אולם, במהלך תקופת המבחן לא התגלתה תופעה זאת, וההיקף
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 התייחסממצא שניהכולל של ניסיונות ההתחזות (מכל הסוגים) אינו מצדיק הקמת מאגר ביומטרי מרכזי. 
ההשוואה מערכת  שכן  בסוגיה  סופית  החלטה  לקבל  ניתן  לא  במאגר.  שיישמר  הביומטרי  למידע 
הביומטרית של הרשות נכשלה במבדקי הקבלה וטרם הוטמעה; ביצועי המערכת הזמנית מוכיחים כי אין
נדרשה שהיא  הבדיקות  השלימה את  לא  הביומטרית  והרשות  טביעות אצבע במאגר;  בשמירת  צורך 

 שדווח הוא כי ננקטו כל האמצעים האפשריים לאבטחתממצא שלישילהשלים כדי לתת תוקף לטענותיה. 
המאגר. בפועל, קיימים פערים שונים שהטיפול בהם עדיין לא הושלם.

אםהנתונים שנאספו במהלך תקופת המבחן סותרים לחלוטין את הממצאים ואת ההערכות הכלליות. 
הרשויות מחליטות להתעלם מהנתונים שנאספו לאורך תקופת המבחן, הרי שמטרת תקופת המבחן לא

הושגה. אם כן, מתבקשת השאלה – לשם מה נזקק המחוקק לתקופת מבחן לכתחילה.

משרד הפנים מציב הצעה אחת, ומנסה למנוע דיון על חלופות אפשריות. החלופות  הכוללות הקמת מאגר
מידע ביומטרי הן אלו: מאגר ביומטרי מלא (עמדת הרשות הביומטרית), מאגר ביומטרי של תמונות פנים
בלבד (עמדת הוועדה המייעצת/מפקחת), מאגר ביומטרי של תמונות פנים ברזולוציה מופחתת (השיטה
הבלגית; מאגר רישיונות נהיגה). לצד חלופות המתבססות על מאגר ביומטרי, יש מקום לדון בחלופות

ראוי שבפני מקבלי ההחלטות יועמדו זו לצד זו החלופות השונות.שאינן מתבססות על מאגר ביומטרי. 
יוכל המחוקק לבחון את היתרונות והחסרונות של החלופות השונות, את דרגות הסיכון לביטחון כך, 
ולפרטיות (במקרה של דליפה ובמקרה של שימוש לא מורשה), ואת היכולת למנוע או לאשר שימושי משנה

לכל חלופה.

אנו ממליצים להיענות לדרישת מבקר המדינה לשעבר, כב' השופט בדימוסבמקום המאגר הביומטרי, 
מיכה לינדשטראוס, ולהמשיך בחלוקת תעודות חכמות. בד-בבד, נמליץ לעבות משמעותית את חלופת
התשאול בזמן ההרכשה, ולבחון את האפשרות להשתמש בשיטה הבלגית, המקשה מאוד על התחזויות
פנים ברזולוציה מופחתת, ביומטריה נמליץ על שמירת מאגר תמונות  בלשכות האוכלוסין. לחלופין, 

 לחוק.27שתשמש לצורכי אימות זהות בלבד, בהתאם לסעיף 

קלות הזיוף של תעודות הזהות הנוכחיות היא איום קבוע על ביטחון הציבור. כבר שנים שהחלפתן בתיעוד
חכם היא צורך בוער. אילולא התעקשות משרד הפנים לכרוך את פרויקט התיעוד החכם עם הקמת המאגר

הביומטרי, תעודות זהות מתקדמות היו מונפקות לכלל אזרחי ישראל לפני שנים.

אחרי עיכוב של שנים, ייטיבו מקבלי ההחלטות לעשות כשיחליטו לסיים את הניסוי, ולהנפיק תעודות
זהות חכמות לכלל תושבי ישראל, ללא מאגר מידע ביומטרי מרכזי המאיים על ביטחונם ועל פרטיותם.
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2013יוני 30תאריך:
כ"ב תמוז תשע"ג

       008-2013-00004433סימוכין:

לכבוד 

  
  ,שלום רב

  
  לפרוייקט ממיל"אחוות דעת בנוגע לבדיקת חדירות ע"י קומסק (דוח ביניים)הנדון: 

  

להלן חוות דעתי המקצועית בנוגע לממצאי בדיקות החדירות בפרוייקט ממיל"א, המלצות .1

חברת קומסק ותשובות ממשל זמין לגבי הממצאים וההמלצות, והמבדק הפנימי שנערך ע"י 

  ממשל זמין. 

ידי וע"י מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח ברמו"ט שיחת הבהרות, עם נציגי -עלבנוסף נערכה.2

ממשל זמין, שכללו את אופיר בן אבי, אברהם זרוק, אריה סיקסק, יעקב גוטקין, דורון 

שקמוני, אדי הררי, אבי נגר ועופר ישי.

ערך הנחת עבודה בבסיס חוו"ד זו הינה, שיש צורך לשים דגש מיוחד על אבטחת המידע של מ.3

ממיל"א, וזאת על מנת לצמצם אפשרות לתקיפה של מערך זה. זאת משום שבשנים האחרונות 

Certificate Authorities היוו מוקד להתקפות סייבר מתוחכמות (בעיקר ידועות המתקפות

נפרצו והונפקו תעודות מזויפות), ומשום שמערך ממיל"א CA'sבהן מספר 2011במהלך שנת 

של מדינת ישראל.PKIאמון בתשתית הינו בסיס לעוגן ה

שפורסם Root CAלשם דוגמה להלן קישור למסמך המתאר הקשחה של מערכת הפעלה של .4

, המתאר את הפעולות הנדרשות לביצוע, בהן מופיעות פעולות SANSע"י 2004בשנת 

מוגבר,  Auditזו כנדרשות כגון עדכוני מערכת הפעלה, הפעלתשמפורטות בהמשך חוו"ד

של קבצים ועוד נושאים שהועלו ע"י חברת קומסק שביצעה את הביקורת, Integrityות בדיק

  ואנו סבורים שיש להחילם על מערך ממיל"א.

http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/unix/building-secured-os-root-

certificate-authority_1322

). 182-(גממ26.6.13חוו"ד תובא בהתאם לסעיפים המפורטים במסמך ממשל זמין מיום .5

  רבקי דב"ש
  (מינוי זמני)רשמת גורמים מאשרים

ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (מינוי זמני)

http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/unix/building-secured-os-root-certificate-authority_1322
http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/unix/building-secured-os-root-certificate-authority_1322
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  :1.1לסעיף .6

מבחינת מומחי אבטחת המידע אין הבדל ברמת האבטחה הנדרשת בין מערכת .6.1
לאינטרנט, מאחר וידוע כי דווקא מרבית ההתקפות "סגורה" למערכת "פתוחה"

  מגיעות מרשתות פנימיות/עובדים ולא מרשתות האינטרנט.

מקובל בתחום, כי במערכות מבצעיות יתבצעו עדכונים ידניים, ולא הגיוני כי יהיו .6.2
  מערכות שאינן מעודכנות במשך שנה שלמה.

בדוק שאינם פוגעים ע"מ לTESTיש לבחון את העדכונים לפני התקנתם במערכת .6.3
בזמינות המערכת המבצעית.

יש לכתוב נוהל עדכונים, המתאר את התהליך בו פעם בשבוע נבדקים עדכונים .6.4
  . TESTחדשים למערכות השונות בסביבת 

לאחר אישור תקינות העדכונים עוברים "הלבנה" ולאחר מכן מותקנים במערכות .6.5
  ממיל"א.

את התהליך באופן "מזורז" ע"מ במקרה שישנם עדכונים קריטיים יש לבצע .6.6
  למנוע חשיפה של המערכות לסיכון.

:1.2סעיף  .7

עמדתי, כפי שהועלתה עוד במהלך טקס חילול מפתחות לפני כשנה, היא שיש .7.1
  להתקין מערך אנטיוירוס במערכות ממיל"א. 

, בו DigiNotarאחת המסקנות של מומחי אבטחת המידע שחקרו את אירוע .7.2
והונפקו תעודות מזויפות הייתה, שהתוקפים הצליחו לבצע  CAנפרצו מערכות 

לא הותקנו תוכנות אנטיוירוס.DigiNotarאת הפריצה מאחר שבשרתי 

להלן קישור לתחקיר האירוע:.7.3

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-
publicaties/rapporten/2012/08/13/black-tulip-update.html

: 2.1סעיף .8

הטענה שמערך ממיל"א הנו סגור אינה מהווה נימוק מוצדק לכך שלא מותקנות .8.1
  ).IDS/IPSמערכות שמטרתן מניעת תקיפה וחדירה למערכות ממיל"א (

מטרת מערכות אלו הנה לא רק למנוע אלא גם לזהות ולהתריע בפני תקיפות .8.2
וניסיונות חדירה למערכות, לא רק מחוץ לארגון אלא גם ע"י עובדים שאינם 

  מורשים לבצע פעולות מסוגים שונים.

ללא מערכות התרעה לא ניתן יהיה לדעת האם מתבצעות פעולות חריגות .8.3
  ר אותן כדי למנוע שימוש לרעה בעתיד.במערכות ממיל"א ולתחק

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/08/13/black-tulip-update.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/08/13/black-tulip-update.html
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הדברים נכונים גם לגבי מערכות ניטור המצוינות בדו"ח, שמטרתן לבדוק שינויים במערך .9

) על מנת לוודא Best Practice), והנן בגדר המלצה טובה (File Integrityהקבצים בשרתים (

  שלא נעשו שינויים במערכת ההפעלה ובקבצים השונים.

  :2.2.1סעיף .10

חיונית במערך SIEM-ללוג ושליחת לוגים אלו למערכת הFirewallספה של רישום אירועי הו
  בהיקפי הפעילות של הפרוייקט.Firewall-ממיל"א, ואינה אמורה לפגוע בביצועי ה

  :5.2סעיף .11

CA-בקשות להנפקת תעודות מועברות ממערכות משרד הפנים לרשת ה.11.1
  ).HTTP port 8080בפרוטוקול לא מאובטח (

למרות שהמידע עובר ברשת שאינה רשת אינטרנט הדבר מהווה סיכון אבטחת .11.2
  מידע. יש להצפין מידע זה מאחר ותוקף יכול להאזין לתעבורה זאת ולשבש אותה.

:6.1סעיף .12

ביצוע הצלבות בין בקשות להנפקה ממשרד הפנים לתעודות שהונפקו ע"י ממיל"א .12.1
  מתבצע ע"י קובץ אקסל לא חתום.

  ים אנשי ממשל זמין, תכנית ההצלבות עדיין לא פעילה.כפי שמתאר.12.2

יש לוודא שאכן בסיום התהליך יועבר המידע באמצעי מאובטח, כך שלא ניתן .12.3
יהיה לשנות את המידע בעת המעבר.

  :6.2סעיף .13

מאפשרת לתוקף להאזין למידע שעובר ברשת   HTTPעבודה בתווך לא מאובטח .13.1
  לא מוצפן וכן לבצע שינויים במידע. 

שוב, הטענה שהסיכון נמוך מאחר ומדובר בסיכון מהרשת הפנימית אינו מפצה על .13.2
  כך, ויש לתקן ליקוי זה.

ישנם נושאים שלא נענו בתגובת ממשל זמין לתיקון הליקויים והם נדרשים לצורך השלמת .14

  מערך האבטחה בפרויקט כגון:

  .FW-מחיקת חוקים מיותרים ב.14.1

  .FW-הגבלת כתובות לניהול ה.14.2

פי הליקויים שמצאו קומסק שבהם ממשל זמין מאשרים כי יתקנו, לא נקבעו לוחות גם בסעי.15

זמנים ולא ברור אם התיקון יתבצע לפני העלייה לאוויר של הפרויקט או אחריה ואם כך אזי 

תוך כמה זמן. 
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לעניין מבדק החדירות שביצעה ממשל זמין בעצמה ע"י איליה צ'רניאקוב, מדובר בבדיקה של .16

יות אבטחה חלקית, ולא של כלל הבדיקות הנדרשות למערך מסוג זה. המערכת לא פונקציונאל

נבדקה מרשות האוכלוסין, ולא בוצע סקר תשתיות והקשחת השרת. הבודק עצמו מציין זאת 

, וממליץ בחום לבצע בדיקות אלו לפני מועד העלייה לאוויר. 1.4בדו"ח בסעיף 

  
  ,בכבוד רב

  

עומר פרידמן
  יועץ אבטחת מידע
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 2013יוני  30  תאריך:

 תמוז תשע"ג כב' 

        008-2013-00004330 סימוכין:
 דוא"ל באמצעות:

 לכבוד 
 ראש רשות האוכלוסין וההגירה

 
 ,שלום רב

 
 

 מענה לבקשה לקיום חובת ההיוועצות בהתאם לתקנות מרשם האוכלוסיןהנדון: 
 

אל מול הרשות(  –בהמשך לטיפולנו בבקשת ההיוועצות של רשות האוכלוסין וההגירה )להלן  .1
הגורמים המקצועיים ברשות ובממשל זמין במתווה עליו סוכם עם הרשות למשפט, טכנולוגיה 

, הריני להשיבך 23/6/2013, ובמענה למכתבך מיום 21/6/2012רמו"ט( ביום  –ומידע )להלן 
 כמפורט להלן.

. 3/6/2013מסמכים אלו, בנוסחם הסופי, הוגשו לרמו"ט ביום  – CP-וה CPS-מסמכי ה .2
העביר מר  23/6/2013, וביום 13/6/2013ותינו הועברו לידי הגורמים המקצועיים ביום הער

לאור האמור להלן עופר ישי את המסמכים המתוקנים בהתאם להערותינו, למעט הערה אחת. 
 בעניין זה.נוספות  אין לי הערות

דנו שרטוטי המתחם החדש, הכולל את היבטי האבטחה הפיזית, הועברו לי – שרטוט מתחם .3
 אין לי הערות. בהנחה כי אין פערים בין השרטוט לבין הקיים בפועל במתחם, 26/6/2013ביום 

 בעניין זה.

הבהיר מר אופיר בן אבי, מנהל ממשל זמין, כי על מנת לערוך  17/6/2013-ב – סקר הסיכונים .4
סקר סיכונים מקיף, יש לבחון את כלל המערך ובכלל זה היבטים טכנולוגיים ואו"שים 

מחייבים את הפעלת המערכת. לדבריו, הסקר מיועד להתחיל שבוע לפני העליה לאויר ה
הנכם מייחסים חשיבות רבה לסקר ולהסתיים שבועיים לאחריו. כמו כן, בפנייתך צוין כי 

 .בעניין זה אין לי הערותלעת הזו . בשים לב לאמור, והסיכונים ולתוצאותי

רת חובת ההיוועצות לקבל לידנו את מבדקי בהתייחס לדרישתנו במסג – חדירותה ימבדק .5
 –שתשמש להנפקת רכיב הזיהוי בתעודת הזהות החכמה )להלן החדירות על המערכת 

  –נמסרו לנו הנתונים הבאים המערכת( 

מבדק חדירות על ידי צוות אבטחה של ממשל זמין אשר ממצאיו הועברו לידנו ביום נערך   5.1
23/6/2013; 

ויעבירו את הדו"ח המסכם ביום  23/6/2013יום במבדק חדירות ב חברת קומסק החלו  5.2
מכתב של  17:00בשעה  26/6/2013ביום . לעת עתה, הועבר לידנו 4/7/2013-חמישי ה

 ממשל זמין המסכם את פירוט ממצאי דו"ח הביניים של חברת קומסק, בצירוף הערות
 ;החברה מלא מטעם. לא הועבר לידנו דו"ח ממצאי החברהעל ממשל זמין 

רא"ם יבצעו ביקורת לבחינת תשתיות חומרה, תוכנה אבי כי -נמסר לנו על ידי מר בן  5.3
 , וכן יבצעו תרגיל תקיפה על המערכת;9/7/2013-ותשתיות תקשורת אשר תחל ב

על תשתיות המערכת נמסר לנו על ידי מנהל אגף מערכות מידע ברשות, מר יוגב שמני, כי   5.4
המשמשים את הרשות, בוצעו ביקורות של מערך אבטחת המידע של הרשות וכן נערכו 

המערכת עומדת ברמת האבטחה שכי רא"ם אישרו כמו כן נמסר בדיקות על ידי רא"ם. 
לעיוננו את ממצאי הנדרשת לתשתיות מהסוג האמור, אך נאסר על הרשות להעביר 

 .הבדיקות שנערכו



 

 

-2- 
 

החלקיים , על הנתונים יועץ האבטחה של רמו"ט, מר עומר פרידמןעתו של חוות דמצ"ב 
 .שהועברו לידנו

 חוות דעתו של יועץ האבטחה של רמו"טל, בשים לב למידע החלקי שנמסר לידנואציין כי  .6
אין באפשרותי לציין כי לעניין הצורך במבדקי החדירות , מידעהמועד בו נמסר לידנו לו

כי הנתונים שהוצגו בפניי  הונחה דעתיבעקבות תוצאותיהם, והצורך בתיקון ליקויים 
 .מספקים לעניין עמידות המערכת כנדרש בפרויקט מסוג זה

בהינתן כי תמונת  -כפי שנאמר על ידי לגורמים המקצועיים של הרשות ושל ממשל זמין  .7
  )ללא ממצאי רא"םמאידך )ממצאי ביניים( וחלקית מחד האבטחה שנפרסה בפנינו ראשונית 

שאינם  ולאור לוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט (וללא הדו"ח המפורט של חברת קומסק
 , אין בידנו להשלים את בדיקתנו בעניין זה. מאפשרים לנו להרחיב את המידע המצוי ברשותנו

כי לאור רגישות הפרויקט, הגורמים המקצועיים  הובטוחה סמוכ יאנלסיכום אציין כי  .8
 –החשיבות שאתה נותן לממצאי האבטחה בפנייתך אליי בדבר המעורבים בו והתחייבותך 

 ,)ושלא נפרסה בפני( יישקל מועד תחילת הפרויקט בשים לב לתמונה הכוללת המצויה בפניך
יטופלו  ,, סיכוני אבטחה, ככל שיתגלו. כמו כןהבדיקות הנדרשות יושלמו בהקדםוכי 

 הפרויקט. בדבר השלכתם על המשך קידום במהירות תוך בחינה מחודשת

במכתבי זה הריני מאשרת כי חובת ההיוועצות הקבועה בתקנות מרשם האוכלוסין )תעודה  .9
 ., קוימה2102-אלקטרונית לאימות(, התשע"ב

 
 
 

 
 ,בכבוד רב

 

 
 , עו"דרבקי דב"ש

 רשמת גורמים מאשרים )בפועל( 
  )בפועל( ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 עתקים:ה

 גב' כרמלה אבנר, ראש מטה התקשוב
 מר אופיר בן אבי, מנהל ממשל זמין

 י, מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין וההגירהמר יוגב שמנ
 מר עמית אשכנזי, היועץ המשפטי, רמו"ט

 גב' לימור שמרלינג מגזניק, מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח, רמו"ט
 גב' עירית ויסבלום, הייעוץ המשפטי, רשות האוכלוסין וההגירה
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כ׳ סיון תשע״ד, 2014יוני, 18רביעי, 
פשרה ולצרכי  בזכויות  לפגוע  מבלי 

בלבד.

לכבוד:
ניר גרסון, עו"ד,אלון בכר, עו"ד,

יועץ משפטי,ראש,
הראשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.

.ב לחוק הגנת הפרטיות על-ידי הרשות לניהול המאגר הביומטרי17  חשש להפרת סעיף הנדון: 

נכבדי,

בשם מרשתי, התנועה לזכויות דיגיטליות (ע"ר), הריני לפנות אליכם בעניין הנדון.

הרשות לניהול המאגר הביומטרי (להלן, הרשות הביומטרית), היא רשות ציבורית אשר הוקמה מכוח החוק להכללת

 והיא "גוף  ציבורי" כהגדרתו2009אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

 לחוק הגנת הפרטיות.23בסעיף 

ב לחוק הגנת הפרטיות, הרשות הביומטרית חייבת במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה על17בהתאם לסעיף 

הרשות הביומטרית החלה להפעיל מאגר מידע הכולל מערך2013אבטחת מידע (להלן, ממונה אבטחת מידע). ביולי   

הרכשה ביומטרית במשרד הפנים, במסגרת תקופת ניסוי בה אמור להיבחן הצורך במאגר ביומטרי מרכזי.

זמן קצר לאחר תחילת ההנפקה, סיים את תפקידו ממונה אבטחת המידע ברשות הביומטרית, בנסיבות שאינן ידועות

בספטמבר  הביומטרית פרסמה  ובמרץ 2013למרשתי. הרשות  (אבטחת מידע2014  למנהל תחום  פומביים  מכרזים   
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ותקשורת). לא ידוע למרשתי אם בעקבות מכרזים אלו מונה ממונה אבטחת מידע, כנדרש בחוק.

, קיבלה מרשתי מכתב ממר יוגב שמני, מנמ"ר רשות האוכלוסין וההגירה, ממנו עולה כי נכון למאי04.05.2014ביום 

, טרם מונה לרשות הביומטרית ממונה אבטחת מידע.2014

, לא מונה ממונה אבטחת מידע ברשות הביומטרית וזו עדיין מחפשת אדם אשר2014לאחרונה, נודע למרשתי כי נכון ליוני 

יאייש את התפקיד.

סעיפים  את  כשנה  מזה  הביומטרית מפרה  הרי שהרשות  הדברים,  נכונים  אכן  ו-17אם  הפרטיות,17  הגנת  לחוק  ב 

 לחוק הגנת הפרטיות, ותקבע כי הרשות10. בשם מרשתי אבקש כי תעשה שימוש בסמכויותיך לפי סעיף 1981התשמ"א-

הביומטרית הפרה את חוק הגנת הפרטיות לעניין מינוי ממונה אבטחת מידע.

כמו כן, בהתאם לסמכותכם על פי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר

מידע, הריני לבקשכם להמליץ לשר הממונה שלא לאשר את המשך תקופת המבחן לכשתסתיים, בחודש ינואר הקרוב.

(ה) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי29כמו כן, אבקשכם לפעול בהתאם לסעיף  

זיהוי ולקבוע כי ראש הרשות לא ביצע את חובתו לפקח ולעשות ככל שניתן למנוע עבירות במאגר המידע.

בברכה,

עו"ד יהונתן י. קלינגר
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.2015 מאי 27רביעי, 

לכבוד:
מבקר המדינה,היועץ המשפטי לממשלה,שר הפנים,

כב' השופט יוסף שפירא.עו"ד יהודה וינשטיין,מר סילבן שלום,

הפרת חוק הגנת הפרטיות על ידי הרשות לניהול המאגר הביומטרי ומשרד הפנים.הנדון: 

נכבדי,

בשם מרשתי, התנועה לזכויות דיגיטליות, הריני לפנות אליכם בנושא הנ"ל.

מר 1  פנייתו של  בעקבות  במשךלאעבדלכםלאחרונה,  הביומטרי התנהלה  לניהול המאגר  כי הרשות  , התגלה 

כשנתיים בניגוד לחוק.

 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי "לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף8להזכירכם, סעיף 2 

זה, אלא אם" … “המאגר נרשם בפנקס".

) לחוק. כמו כן,4(ב)(8חובת רישום מאגרי מידע חלה על גופים ציבוריים ועל כל מאגר ציבורי בהתאם לסעיף 3 

יש חובה לרשום כמחזיקים במאגר את כל הגורמים אשר להם גישה למאגר על פי חוק.

דא עקא, שהרשות לניהול המאגר הביומטרי רשמה את מאגר המידע, המכיל את טביעות אצבעות אזרחי מדינת4 

, כשנתיים לאחר תחילת הניסוי והקמת המאגר בפועל. רישום זה2015 במאי 7ישראל וצילומי הפנים אך ביום 

.לאעבדלכם.בוצע רק לאחר פנייתו הראשונה של מר 

א לחוק הגנת הפרטיות, הרי שהמחזיק, מנהל או משתמש במאגר מידע בניגוד31להזכירכם, על פי סעיף 5 

, דינו מאסר שנה, כאשר עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או8להוראות סעיף 

. רשלנות

ד(ג) לחוק הגנת הפרטיות, הרי שמשטרת ישראל, המשטרה הצבאית23מעבר לכך, הרי שבהתחשב בסעיף 6 

שירות הבטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים,  ומשרד הפנים, אשר כולן זכאיות לקבל מידע

מהמאגר בהתחשב בהוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר

, כולם יחדיו היו צריכים להיות רשומים בפרטי הרישום של המאגר המצויים בידי רשם2009מידע, התש"ע-

מאגרי המידע.

) לחוק הגנת הפרטיות, כאשר2(א)(31גם כאן, הפרה שוב הרשות לניהול המאגר הביומטרי את הוראות סעיף 7 

ב23) כאשר מסרה מידע בניגוד לסעיפים 8(א)(31מסרה פרטים לא נכונים בבקשה לרישום מאגר מידע, וסעיף 
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ה.23עד 

הניהול הכושל החוזר של המאגר הביומטרי והממונים עליו מצביע על מסקנה אחת חשובה: עליכם כממונים על8 

אכיפת החוק לפעול לאלתר לטיפול בתקלות אלו והגשת כתבי אישום כנגד עבירות חמורות אלו, שמראות כי

רשות ציבורית במדינת ישראל פועלת בצורה עבריינית.

כמו כן, וככל שתחליטו שלא להגיש כתב אישום כנגד הרשות לניהול המאגר הביומטרי ומנהליה, אנא העבירו לי9 

1982 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ב-69 ימים מקבלת מכתבי זה את עמדתכם לפי סעיף 14בתוך 

בנוגע לניהול קובלנה בגין הפרת חוק הגנת הפרטיות על ידי עובד המדינה.

בתודה,

עו"ד יהונתן י. קלינגר
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