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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 33( )נטילת אמצעי זיהוי 
ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים(, התשפ"ב-2021

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-2ע119)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף13לה,אחרי1צתיקוןסעיף13לה
"התוספת"יבוא"הראשונה"צ

בהיקף זרים נכנסים ישראל מדינת בשערי  כללי
העולהמשנהלשנהצבשנת2017נכנסולישראל 
9,196ו3,6זריםובשנת ו201נכנסו 3,276,126זרים,בשנת
רשות נתוני )לפי זרים 37ו,119,צ לישראל נכנסו 2019
האוכלוסיןוההגירה)להלן-רשותהאוכלוסין((,כךשניתן
להבחיןבשניםהאחרונותבמגמתעלייהעקביתוברורה
שלכ־12%מדישנהצאומנםעםפרוץמשברנגיףהקורונה
זרים כניסת לחלוטין כמעט נעצרה 2020 שנת בתחילת
לישראל,אךניתןלצפותכילאחרשוךהפנדמיהוהחזרה
ההדרגתיתלשגרה,תתחדשהמגמההאמורה,בהתאמות

המתחייבותצ

ככלל,איןלמדינתישראלמידערבעלאודותזרים
הנכנסיםאליהוהשוהיםבה,בשונהמהמידעהמצויכעניין
שבשגרהלגביאזרחיהמדינהותושביהצהדבריםנכונים
במיוחדלגביכ־30,000המסתננים,השוהיםכיוםבישראל
ואשרהגיעולישראלשלאדרךמעבריהגבול,וככללבלא
כלמסמכיזיהויצכתוצאהמכך,מתמודדותרשויותהמדינה
תפקידיהן מילוי במסגרת במגע עימם הבאות השונות
)רשותהאוכלוסין,משטרתישראל,רשויותהביטחוןוגופים
ציבורייםשונים(עםהקושיהאינהרנטיבזיהויאמין,מדויק
ומהירשלזריםבהיבטיםחיונייםשונים,ובהם:חוקיות
מי של זיהויו נדרש כאשר למשל, בישראל, שהייתם
שנתפסבלאמסמכיזיהוי,אועםמסמכיזיהויהחשודים
כמזויפים,אוכאשרמבקשיםלוודאכימישנכנסלישראל
בזהותמסוימתלאשההבהבעברבזהותאחרת;קבלת
אחרים מגופים וכן ציבוריות מרשויות שונים שירותים
)כגון זיהויאמיןשלהפוניםאליהם שפעילותםדורשת
זיהוים לצורך וגם בפלילים מעורבות בנקאות(; שירותי

במקרהשלפציעהקשהאומוותצ

במדינה המבקרים הזרים בהיקף העלייה מגמת
מדינת של הכלכליים האינטרסים להגשמת מסייעת
ישראל,יחסיהחוץוהשאיפהלעידודהתיירות,אךמחייבת
אשרות במתן והטיפול העבודה תהליכי של התאמה
ורישיונותוהליכיביקורתהגבולות,הןלענייןהתמודדות
הולמתעםההיקףהעולהמדישנהוהןלענייןהמחויבות
להעניקשירותמודרני,יעילואיכותילציבורצלצדהתועלת
בעלייהבהיקףהמבקריםבישראל,הרישכניסתזריםלצורך
מטרותשאינןלגיטימיותכגוןשהייהועבודהבלתיחוקית,
השתקעותוהגירהבלתיחוקית,פעילותעברייניתופעילות
גורמיטרור,ישבהמשוםפגיעהבריבונותמדינתישראל

ופגיעהבחוסנהכמדינתחוקדמוקרטיתצ

כניסה לאשרת בבקשה לפנות הנדרשים זרים יש
ובקשתםמטופלתבנציגויותישראלבחוץלארץ,וישזרים
הפטוריםמהגשתבקשהלאשרהמראשוהמפגשהראשון

עימםמתקייםבביקורתהגבולותצ

ביקורת וכן לארץ בחוץ ישראל נציגויות עבודת
הגבולותשלרשותהאוכלוסיןכרוכהבהפעלתמערכת
שלבדיקותושיקוליםלצורךקבלתהחלטותכאמור,ועליהן
מוטלתהאחריותלהבחיןביןמישמבקשלהיכנסלארץ
למטרותלגיטימיותכגוןתיירות,עבודהחוקית,לימודים
וכדומה,לביןמישנכנסלמטרותפסולות,כגוןעבודהבלתי
חוקיתאוהשתקעותשלאכדין,אומישכניסתועשויה
לשלום הציבורי, לסדר המדינה, לביטחון לסיכון לגרום

הציבוראולבריאותוצ

כאשרהמפגשהראשוןשלרשויותהמדינהעםהזרים
הנכנסיםלישראלמתרחשבמעברהגבול,לאמתאפשרת
באשר ההחלטה קבלת לצורך מקדמית בדיקה למעשה
לישראל, הכניסה לחוק 9 סעיף לפי הכניסה לרשות
מתאפשרת לא וממילא החוק(, - )להלן התשי"ב-2ע19
מניעהמראששלהגעתזריםמנועיכניסהאלתחנתהגבולצ

האתגריםהמשמעותייםשעימםמתמודדותרשויות
המדינהוהצרכיםהמתגברים,ובהם-ביטחוןהתעופה
האזרחית,המאבקבטרורולחימהבפשיעהחוצתגבולות,
ביקורת בעבודת הם גם ישיר באופן ביטוי לידי באים
הגבולות,לצדהמאמץהבלתיפוסקלמנועהגירהבלתי

חוקיתוהשתקעותשלאכדיןבמדינתישראלצ

תהליכי את לייעל הצורך לצד האלה, האתגרים
ביקורתהגבולותולהביאלשיפורהשירותוצמצוםזמני
כיום שנעשה הטיפול את לייעל הצורך וכן ההמתנה,
בנציגויותישראלבחו"לבכלהנוגעלזריםהנדרשיםלהגיש
בקשהלאשרהלצורךכניסהלישראל,מחייביםהתאמה
שלתהליכיהעבודהלהיקףהעולהשלהזריםהמגיעים
לישראלומחייביםאתשכלולשיטותהעבודהוהטיפולשל
רשויותהמדינהבאופןשיאפשרטיפוליעילומהיריותר,
אךגםייתןפתרוןהולםלאתגריםולאינטרסיםהחיוניים

שלמדינתישראל,כאמורצ

בהקשרזהיצויןכיבעקבותמתקפתהטרורבארצות
מערביות, מדינות החלו ,2001 בספטמבר ב–11 הברית
מזרים ביומטרי זיהוי לדרוש הברית, ארצות ובראשן
הכולל מאגר קיים הברית בארצות לתחומןצ הנכנסים
מידעביומטרי)תמונהוטביעתכלעשרהאצבעות(שלכל

ס"חהתשי"ב,עמ'צע3;התשע"ח,עמ'706צ 1
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אחריסעיף13להלחוקהעיקרייבוא:2צהוספתפרקרביעי2

"פרק רביעי2: נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים, 
ומאגר מידע

הוספתפרקרביעי2אחריסעיף13להלחוקהעיקרייבוא:2צ

"פרק רביעי2: נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים, 
ומאגר מידע

זרהמבקשלהיכנסאליה)IDENTׂ(,והמידעמועבר,בין
השאר,אףלגורמיאכיפתהחוק;באיחודהאירופיקיימים
כמהמאגריםביומטרייםלגביזרים,אשרהוקמוומנוהלים

החלמשנת2003צ

בשנת2017חוקקהפרלמנטהאירופירגולציהמחייבת
Smart'שבמסגרתהאישריציאהלפרויקט,)EU2017/2226(
Borders:EUEntry/ExitSystem',ולפיהכללמדינות
האיחודהחברותבאמנתSchengen,יאספוארבעטביעות
הנכנס זר מכל ביומטרית באיכות פנים ותמונת אצבע
לגבולותיהן,החלמשנת2020)כוללזריםממדינותהפטורות

מבקשתויזה,כמוישראל(צ

האו"ם של הביטחון מועצת החלטת מזאת, יתרה
2396מדצמבר2017,קוראתלמדינותהחברות,לאסוףמידע
ביומטרישלזריםולשתפוביניהן,כדילמנועתנועהוכניסה

שלגורמיטרורמוכריםצ

מטרתהתיקוןהמוצעהיאלקבועהסדראשריאפשר
זיהויואימותזהותשלזריםבאמצעותשימושבאמצעים
שיופקו ביומטריים ובנתונים מהם שיינטלו ביומטריים
הפעולות את להסדיר זה ובכלל כאמור, מהאמצעים
הנלוותלכך:ניהולמאגרמידע,הנפקתתעודותביומטריות
וכדומהצלפיהמוצע,מוסמךעובדמשרדהפניםאועובד
המדינהאחרששרהפניםהסמיכולכך,ליטולאמצעיזיהוי
לצורך ביומטריים, זיהוי מהםנתוני ולהפיק ביומטריים
הכללתםבמאגרהביומטרישיוקםלפיהחוקהמוצעצזאת,
לשםהסדרתכניסתםשלזריםלישראל,שהייתםבישראל
וישיבתםבהאויציאתםממנה,ובכללזהכתנאילמתן
אשרותורישיונותישיבהבישראללפיהחוק)ראולעניין
זהסעיף13מדהמוצעשעניינותוצאותסירובזרלנטילת
הרחקה הליכי ביצוע לצורך ביומטריים(, זיהוי אמצעי
ומשמורתוכןהליכיסירובכניסהלישראלעלפיהחוק,
)עבירות הסתננות למניעת החוק הוראות קיום ולצורך
ושיפוט(,התשי"ד-צע19)להלן-חוקלמניעתהסתננות(צ

ההסדרהאמורנועדלאפשרזיהויודאישלזריםולמנוע
הונאה,ביןהשאר,באמצעותהגשתבקשותלמתןאשרות

ורישיונותישיבהבישראלבאמצעותהצגתזהותכוזבתצ

סמכותזיהויכאמורקנויהלרשותהאוכלוסיןכבר
היום,מכוחהוראותסעיף6לחוק,ורשותהאוכלוסיןנוטלת
ושומרתבמאגרמידעביומטריעלאודותזריםצברםלצורך
הסדרתםשלשימושיםנוספיםבמידעהביומטרי,לרבות
בידימשטרתישראל,רשויותהביטחוןוגופיםציבוריים,
החוק, בהצעת המוצעות המגבילות להוראות בהתאם

נדרשיםתיקוניהחקיקההמוצעיםבהצעתחוקזוצ

עודמוצעלאפשרשימושבאמצעיםממוכניםלצורך
מידעביומטרימזריםאףבטרםהגעתםלישראל, קבלת

וזאתכדילהתמודדעםהאתגריםהאמוריםלעילצ

עושות בעולם שונות מדינות כי יצוין זה בהקשר
קנדה, - ובהן אלקטרוניות, אשרות במערכת שימוש
אוסטרליה,הודווהאמירויותהערביותהמאוחדותצנוסףעל
כך,מדינותשונותמחייבותרישוםמוקדםשלהגעתתיירים
)בלאאשרה(,ובהן-ארצותהברית,קנדהואוסטרליה;
מדינותהאיחודהאירופיעתידותלהפעילחובהכזוהחל

משנת2023צ

המידעהביומטרייכוללספקזיהויאמין,מדויקומהירצ
היתרוןבשימושבמאפייניםביומטרייםלצורךאימותאו
מידע הוא ביומטרי שמידע בכך, מקורו אדם, בני זיהוי
שאדם"נושא"עימובאופןתמידי,המהווהחלקממנו,ואינו
משתנהבאופןקיצונילאורךזמןצזאת,לעומתמידעמזהה
אחר,שכאמורבמקריםרביםאינוקייםלגביזריםואשר
עלוללהיותחשוףלשינוייםולתיקוניםבמרמה,עםיכולת

מוגבלתלגילויהזיוףצ

טמונים הביומטרי המידע של זו בתכונה ואולם
בין אדם, של פרטיותו על בהגנה הכרוכים סיכונים גם
השארבשלחוסרהיכולת"לבטל"מידעביומטרילאחר
לפיכך,קובעהתיקוןהמוצעהסדריםשמטרתם שהופץצ
לשמורעלפרטיותםשלהזריםשמהםניטלואמצעיזיהוי
ביומטריים,הסדריםלשמירהעלכבודהאדםועלפרטיותו
שלזרשניטליםממנואמצעיםביומטריים,הגבלותעלבעלי
הסמכויותלביצועפעולותעלפיההסדרהמוצע,הוראות

מיוחדותלענייןהשמירהעלהמידעועודצ

כמוכןמוצעלבצעתיקוןעקיףבחוקסדרהדיןהפלילי
זיהוי(, אמצעי ונטילת בגוף חיפוש - אכיפה )סמכויות
ביצוע שיאפשר החיפוש(, חוק - )להלן התשנ"ו-1996
השוואהביןהמאגרשיוקםלפיהחוק)להלן-המאגר(
לביןמאגרנתוניהזיהויהמשטרתילצורךגילוימתחזים

ועברייניםאחריםצ

ההסדרהמוצעמבוססבעיקרועלההסדרהקייםבחוק
הכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטריים
במסמכיזיהויובמאגרמידע,התש"ע-2009)להלן-חוק
ישראל תושבי על החל ביומטריים(, אמצעים הכללת
מיוחדות הוראות וקובע האוכלוסין במרשם הרשומים
הפקת כאמור, מתושבים ביומטריים אמצעים לנטילת
נתוניםביומטריים,הכללהבמאגרהביומטרי,וכןהעברת
מידעמהמאגרהביומטריצזאת,כמובן,בהתאמותהנדרשות
בקביעתההסדרכאמורלגביזריםציצויןכיבחוקהכללת
אמצעיםביומטרייםנקבעוהסדריםמחמיריםביותרבשל
ההקפדההיתרהעלמידעביומטריהנוגעלישראליםצמעבר
לכך,קייםשוניביןשניההסדריםבהיבטיםאלה:הסמכות
לפי זרים של בעניינם באשרה לקביעתתנאים הקיימת
סעיף6לחוק;העדרהמידעבנוגעלזריםלעומתהמידע
הקייםבעניינםשלישראליםוהצורךהקייםבמידעבעניינו
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סימן א': הגדרות

בחוקזה-13לוצהגדרות

ותמונות הפנים תווי תמונת - ביומטריים" זיהוי "אמצעי
טביעותהאצבעותשלאדם,שניתןלהפיקמהןנתוני

זיהויביומטריים;

"אמצעיםאונתוניםביומטריים"-אמצעיזיהויביומטריים
אונתוניזיהויביומטריים;

"ביומטרי"-מאפייןאנושיפיזיולוגי,ייחודי,הניתןלמדידה
ממוחשבת;

)1(להגדרה"גוףציבורי" "גוףציבורי"-כהגדרתובפסקה
שבסעיף23לחוקהגנתהפרטיות;

"זר"-מישאינורשוםבמרשםהאוכלוסין,ובכללזהמסתנן;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ו219;

אמצעי הכללת חוק - ביומטריים" אמצעים הכללת "חוק
זיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהוי

ובמאגרמידע,התש"ע-32009;

"חוקלהסדרתהביטחון"-חוקלהסדרתהביטחוןבגופים
ציבוריים,התשנ"ח-ו199צ;

שלזרלאורךכלתקופתשהותובישראל;העובדהכיזר
יכוללבחורשלאלהגיעלישראלאםאיןברצונוכייינטל
ממנומידעביומטרי;הצרכיםהקיימיםשלגופיםבשימוש
במידעלצורךטיפולבעניינםשלזרים;והמצבבעולםבכל

הנוגעלנטילתמידעביומטרימזריםצ

לחוק חדשה תוספת יש המוצע בתיקון  סעיפים 
החוק(, להצעת 6 לסעיף ההסבר דברי )ראו   1 ו–6

התוספת של שמה את לשנות מוצע ולפיכך 
הקיימתבחוקמכוחסעיף13להלחוקל"תוספתהראשונה"צ

לפרק רביעי2: נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים  סעיף 2
מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים, ומאגר מידע  

סעיף6לחוקקובעכישרהפניםרשאילקבוע  כללי  
תנאיםלמתןאשרהאורישיוןישיבה,הארכה 
אוהחלפהוכןלקבועבאשרהאוברישיוןישיבהתנאים
שקיומםיהיהתנאילתוקפםצבהתאםלכך,סמכותזיהוישל
זריםבאמצעיםביומטרייםנתונהלרשותהאוכלוסיןכבר
היום,מכוחהוראותסעיף6לחוקהאמור,ורשותהאוכלוסין
נוטלתושומרתבמאגרמידעביומטריעלאודותזריםצברם
לצורךהסדרתםשלשימושיםנוספיםבמידעהביומטרי,
וגופים הביטחון רשויות ישראל, משטרת בידי לרבות
ציבוריים,בהתאםלהוראותהמגבילותהמוצעותבהצעת

החוק,נדרשיםתיקוניהחקיקההמוצעיםבהצעתחוקזוצ

לפיכך,מוצעלהוסיףלחוקאתפרקרביעי2אשריסדיר
אתהסמכותלנטילתאמצעיזיהויביומטרייםמזריםוהפקת
נתוניזיהויביומטרייםמהאמצעיםכאמור,ושמירתםבמאגר
לשם זאת, כאמורצ במידע המותרים והשימושים מידע,
הסדרתהכניסהשלזריםלישראל,שהייתםבהאויציאתם
ממנהוכחלקמסמכותושלשרהפניםלקבועתנאיםלמתן
אשרהאורישיוןישיבהכאמור,וכןלהאריךאולהחליף
רישיונותכאמורצהדרישהלקבלתמידעביומטרינועדה
למנועהונאהשלרשויותהמדינהבבקשותלמתןאשרות
דבר באמצעותהצגתזהותכוזבת, ישיבה רישיונות או
העלוללהביאלהערכהמוטעיתשלהשיקוליםהרלוונטיים

למתןאשרהאורישיון,אושלילתם,מאותואדםצ

לסימן א': הגדרות

לסעיף 13לו המוצע 

שימוש נעשה שבהם המונחים את להגדיר מוצע
בפרקרביעי2לחוקכנוסחוהמוצעצכך,ביןהשאר,מוצע
להגדיראתהמונח"ביומטרי",כמאפייןפיזיולוגישלאדם,
אשרניתןלמדידהממוחשבתצלענייןחוקזה,המאפיינים
הפיזיולוגייםהםתוויהפניםשלאדםוטביעותהאצבעות
בצורה אלה במאפיינים שימוש היא והמשמעות שלו,

ממוחשבתלצורךזיהויאדםאואימותזהותוצ

ס"חהתשמ"א,עמ'ו12צ 2

ס"חהתש"ע,עמ'6ע2צ 3

ס"חהתשנ"ח,עמ'וצ3צ צ
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"חוקלמניעתהסתננות"-חוקלמניעתהסתננות)עבירות
ושיפוט(,התשי"ד-צע19ע;

"חוקהחיפוש"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-
חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-61996;

"הכללים"-כמשמעותםבסעיףצ1א)א(;

"המאגר"-כמשמעותובסעיף13מח;

"הממונהעליישומיםביומטריים"-כהגדרתובחוקהכללת
אמצעיםביומטריים;

אחרת תעודה או מעבר תעודת דרכון, - נסיעה" "מסמך
כאמורבסעיף7;

"מסתנן"-כהגדרתובחוקלמניעתהסתננות;

"מרשםהאוכלוסין"-כמשמעותולפיחוקמרשםהאוכלוסין,
התשכ"ה-ע7196;

שהופקו ביומטריים נתונים - ביומטריים" זיהוי "נתוני
מאמצעיזיהויביומטריים,וניתןלעשותבהםשימוש
לצורךזיהויאואימותזהותושלאדםבאופןממוחשב

אוממוחשבבחלקו;

"רשויותהביטחון"-שירותהביטחוןהכלליוהמוסדלמודיעין
ולתפקידיםמיוחדים;

"תעודהביומטרית"-כמשמעותהבסעיף13מוצ

סימן ב': תחולת הפרק

הוראותפרקזה,כולןאוחלקן,יחולועלסוגיזריםכפישקבע13לזצתחולתהפרק
שרהפניםצ

"חוקלמניעתהסתננות"-חוקלמניעתהסתננות)עבירות
ושיפוט(,התשי"ד-צע19ע;

"חוקהחיפוש"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-
חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-61996;

"הכללים"-כמשמעותםבסעיףצ1א)א(;

"המאגר"-כמשמעותובסעיף13מח;

"הממונהעליישומיםביומטריים"-כהגדרתובחוקהכללת
אמצעיםביומטריים;

אחרת תעודה או מעבר תעודת דרכון, - נסיעה" "מסמך
כאמורבסעיף7;

"מסתנן"-כהגדרתובחוקלמניעתהסתננות;

"מרשםהאוכלוסין"-כמשמעותולפיחוקמרשםהאוכלוסין,
התשכ"ה-ע7196;

שהופקו ביומטריים נתונים - ביומטריים" זיהוי "נתוני
מאמצעיזיהויביומטריים,וניתןלעשותבהםשימוש
לצורךזיהויאואימותזהותושלאדםבאופןממוחשב

אוממוחשבבחלקו;

"רשויותהביטחון"-שירותהביטחוןהכלליוהמוסדלמודיעין
ולתפקידיםמיוחדים;

"תעודהביומטרית"-כמשמעותהבסעיף13מוצ

סימן ב': תחולת הפרק

הוראותפרקזה,כולןאוחלקן,יחולועלסוגיזריםכפישקבע13לזצתחולתהפרק
שרהפניםצ

מוצעלהגדיראתהמונח"אמצעיזיהויביומטריים"
כייצוגבצורהשלתמונהממוחשבת,שלתוויהפניםושל
טביעותהאצבעותצתמונותהמתקבלותמתהליךצילוםתווי
פניםוסריקתטביעותאצבעותנקראות"דגימותביומטריות"צ

זיהויביומטריים" המונח"נתוני את להגדיר מוצע
כאותםנתוניםהמופקיםמאמצעיזיהויביומטרייםואשר
הממוחשבתצ הביומטרית ההשוואה נעשית באמצעותם
הנתוניםהביומטרייםמתקבליםמתוךתמונותתוויהפנים
אלגוריתםממוחשב ידיהפעלת על האצבעות וטביעות
האפיונים אוסף שוניםצ אפיונים מהן וגוזר מאתר אשר

האלההואהתבניתהביומטריתצ

לסימן ב': תחולת הפרק

לסעיף 13לז המוצע

סוגי אילו על יקבע הפנים שר כי לקבוע מוצע
זריםיחולוהוראותפרקזהצבהתאםלכך,לשםהדוגמה,

מזרים ביומטריים אמצעים לנטילת סמכות לקבוע ניתן
המבקשיםלהיכנסלישראלבאשרהורישיוןביקורלפיסעיף
2)א()2(לחוק,באבחנהביןהמצביםהשוניםשלרישיונות
ביקורהמוסדריםבתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-צ197,
ובכללזהתיירים,עובדיםזריםועודצבתוךכךניתןלקבוע
כייינטלואמצעיםביומטרייםמתייריםהמגיעיםממדינות
החייבותבהסדרתאשרתכניסהמראש,מתייריםהמגיעים
ממדינותהפטורותמאשרהמראשאומשניהםצנוסףעל
כך,ישסוגירישיונותלעובדיםזריםבתחומיעיסוקשוניםצ
בהתאםלכך,יכולשיינטלואמצעיםביומטרייםמעובדים
זריםבתחוםהבניין,הסיעודאוהחקלאותצכמוכן,נטילת
אמצעיםביומטרייםיכולשתידרשאףבמצביםשלהרחקה
מישראללפיפרקרביעילחוקוהחלטהבדברסירובכניסה
לישראללפיסעיפים9ו־10לחוק,וביצועהליכיםלפיהחוק
למניעתהסתננות,הכולכפישיקבעשרהפנים,בהתאם

למדיניותשתיקבעעלידוצ

ס"חהתשי"ד,עמ'160צ ע

ס"חהתשנ"ו,עמ'136;התשס"ה,עמ'0וצצ 6

ס"חהתשכ"ה,עמ'270צ 7
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סימן ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת 
נתוני זיהוי ביומטריים

נטילהוהפקה
לצורךהכללה

במאגר

עובדמשרדהפניםאועובדהמדינהאחר,ששרהפנים13לחצ )א(
הסמיכולכך,מוסמך,לשםהסדרתכניסתושלזרלישראל,
ליטול ממנה, יציאתו או בה וישיבתו בישראל שהייתו
מהזראמצעיזיהויביומטרייםולהפיקמהםבאופןאוטומטי
נתוניזיהויביומטריים,לצורךהכללתהאמצעיםוהנתונים

הביומטרייםבמאגרצ

)א( קטן בסעיף כאמור ביומטריים ונתונים אמצעים )ב(
יימחקואוטומטיתמכלמקוםשבונשמרובתהליךהנטילה

וההפקה,מיידלאחרהכללתםבמאגרצ

נטילהוהפקה
לצורךהשוואה

לאמצעיםאו
לנתוניםביומטריים

הכלוליםבמסמך
נסיעהאובתעודה

ביומטרית

בעליהתפקידיםכמפורטלהלןמוסמכים,לצורךזיהוי13לטצ )א(
אואימותזהותשלזר,במסגרתמילויתפקידםלפידין,ליטול
ממנואמצעיזיהויביומטריים,להפיקמהםבאופןאוטומטי
נתוניזיהויביומטרייםולהשוותאתהאמצעיםאוהנתונים
כאמורלאמצעיםאולנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמך

הנסיעהשלהזראובתעודהביומטריתשלו:

עובדמשרדהפניםששרהפניםהסמיכולכך; )1(

שוטר; )2(

סוהר; )3(

הביטחון רשות שראש הביטחון רשות עובד )צ(
הסמיכולכך;

לסימן ג': נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת 
נתוני זיהוי ביומטריים

לסעיף 13לח המוצע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכישרהפניםיסמיךאת
אמצעים מזרים ליטול רשאים שיהיו התפקידים בעלי
לצורך ביומטריים, נתונים מהם ולהפיק ביומטריים
הכללתםבמאגר,וזאתלצורךהסדרתכניסתולישראלשל

זר,שהייתווישיבתובהאויציאתוממנהצ

אמצעיםשיינטלומזריםלפיסעיףזהונתוניםשיופקו
ניתן 13מחויהיה מהםיועברולמאגרשיוקםלפיסעיף
לעשותבהםשימושבהתאםלקבועבחוקהמוצעבלבד,
וביןהשארלהשוותאותםלאמצעיםאולנתוניםביומטריים
שיינטלומהזרבטרםבואולישראל,עםהגעתואובמהלך
שהותובישראל,אולמסמכיהנסיעהשלהזר,להעבירם
לגורמיםהמנוייםבחוק,ולשלבםבתעודהביומטרית,אם
יחליטשרהפניםעלהנפקתתעודהכאמורצבסעיףקטן
)ב(מוצעלקבועכיאמצעיםביומטרייםשניטלוונתונים
ביומטרייםשהופקומהםיימחקומעמדותהנטילהומכל

מקוםשבונשמרובתהליך,מיידלאחרהכללתםבמאגרצ

לסעיף 13לט המוצע

בסעיףקטן)א(מוצעכיעובדמשרדהפנים,שוטר,
סוהר,עובדרשותביטחון,חייל,ממונהביטחוןאומאבטח,
אישמשמרהכנסת,מאבטחשהואעובדהרשותלהגנה
עלעדים,התשס"ט-ו200,וכןעובדבקופתחוליםאובבית
חולים,יהיורשאים,במסגרתמילויתפקידםעלפידין,
לבצעהשוואהביןהמידעהביומטריהכלולבמסמךהנסיעה
שלהזרכהגדרתובחוק,אובתעודההביומטריתשלואם
יחליטשרהפניםלפיסעיף13מוהמוצעעלהנפקתה,לבין
אמצעיםביומטרייםשיינטלומזראונתוניםשיופקומהםצ
זאת,כדילאפשרזיהויאואימותזהותבמסגרתהשימוש

השוטףבמידעהביומטריצ

נוסףעלכךמוצעלקבועסעיףהסמכהאשריאפשר
הסמכהשלעובדבגוףציבוריוכןבעליתפקידיםשאינם
עובדיהמדינהלבצעבדיקותזיהויאואימותזהותצברם
הסמכהזותינתןרקעלפיצושיקבעשרהפניםבהסכמת
שרהמשפטים,ובכלהנוגעלבעליתפקידיםשאינםעובדי
המדינה,עלפיצוכאמורובכפוףלהגבלותהקבועותבסעיף

בנוגעלבעליהתפקידיםהאמוריםצ
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חיילכהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו- )ע(
עע19ו,שהוסמךלכךלפיפקודותהצבאכהגדרתןבחוק

האמור;

בחוק כהגדרתם מאבטח או ביטחון ממונה )6(
להסדרתהביטחון,ששרהביטחוןהסמיכםלכך;

אישמשמרהכנסתכהגדרתובחוקמשכןהכנסת, )7(
רחבתוומשמרהכנסת,התשכ"ח-ו9196,שקציןהכנסת

הסמיכולכך;

מאבטחשהואעובדהרשותלהגנהעלעדיםלפי )ו(
חוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-ו10200;

עובדבגוףציבורי,שקבעשרהפניםבצו,בהסכמת )9(
שרהמשפטים;

בעלתפקידשאינועובדהמדינה,המנויברשימת )10(
בעליהתפקידיםשקבעשרהפניםבצו,בהסכמתשר

המשפטים,שמתקייםבואחדמאלה:

הואמוסמךלצורךמילויתפקידולדרוש )א(
מאדםלהזדהותלפניו;

זהות לאמת בחיקוק חובה עליו מוטלת )ב(
אומוטלעליותפקידבחיקוקשביצועומצריך

אימותזהות;

ביטוח בחוק כהגדרתה חולים בקופת עובד )11(
בריאותממלכתי,התשנ"ד-צ11199,אועובדבביתחולים

כמשמעותובסעיףצ2לפקודתבריאותהעם,0צ1219צ

סעיף הוראות לפי שניטלו ביומטריים זיהוי אמצעי )ב(
זהונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,לאייאגרובאופן
או לאמצעים השוואתם לצורך לנדרש מעבר ממוחשב,
לנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמךהנסיעהשלהזראו
בתעודההביומטריתשלו,אולצורךהעברתםלמאגריחדעם
האמצעיםוהנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמךהנסיעה

אובתעודהכאמור,לפיהוראותסעיף13מ)ג(צ

חיילכהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו- )ע(
עע19ו,שהוסמךלכךלפיפקודותהצבאכהגדרתןבחוק

האמור;

בחוק כהגדרתם מאבטח או ביטחון ממונה )6(
להסדרתהביטחון,ששרהביטחוןהסמיכםלכך;

אישמשמרהכנסתכהגדרתובחוקמשכןהכנסת, )7(
רחבתוומשמרהכנסת,התשכ"ח-ו9196,שקציןהכנסת

הסמיכולכך;

מאבטחשהואעובדהרשותלהגנהעלעדיםלפי )ו(
חוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-ו10200;

עובדבגוףציבורי,שקבעשרהפניםבצו,בהסכמת )9(
שרהמשפטים;

בעלתפקידשאינועובדהמדינה,המנויברשימת )10(
בעליהתפקידיםשקבעשרהפניםבצו,בהסכמתשר

המשפטים,שמתקייםבואחדמאלה:

הואמוסמךלצורךמילויתפקידולדרוש )א(
מאדםלהזדהותלפניו;

זהות לאמת בחיקוק חובה עליו מוטלת )ב(
אומוטלעליותפקידבחיקוקשביצועומצריך

אימותזהות;



ביטוח בחוק כהגדרתה חולים בקופת עובד )11(
בריאותממלכתי,התשנ"ד-צ11199,אועובדבביתחולים

כמשמעותובסעיףצ2לפקודתבריאותהעם,0צ1219צ

סעיף הוראות לפי שניטלו ביומטריים זיהוי אמצעי )ב(
זהונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,לאייאגרובאופן
או לאמצעים השוואתם לצורך לנדרש מעבר ממוחשב,
לנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמךהנסיעהשלהזראו
בתעודההביומטריתשלו,אולצורךהעברתםלמאגריחדעם
האמצעיםוהנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמסמךהנסיעה

אובתעודהכאמור,לפיהוראותסעיף13מ)ג(צ



בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהשוואהלצורךאימות
זהות,כאמורבסעיףזה,תיעשהבדרךשלאתאפשריצירת
מאגרממוחשבשלהמידעהביומטרי)"מאגרמשני"(,נפרד
מהמאגרהמנוהלעלפיפרקזה,וכןכיהמידעהביומטרי

יימחקלאחרקבלתתוצאתההשוואה,אלאאםכןנדרשת
השוואהלמאגר,כדילמנועהקמתמאגרנוסףאצלרשויות

אחרות,וזאתבשלרגישותהמידעהביומטריצ

ס"חהתשט"ו,עמ'171צ ו

ס"חהתשכ"ח,עמ'197צ 9

ס"חהתשס"ט,עמ'ו9צ 10

ס"חהתשנ"ד,עמ'6ע1צ 11

ע"ר0צ19,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239צ 12
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אמצעיםאונתוניםביומטרייםכאמורבסעיףזהיימחקו )ג(
אוטומטיתמיידלאחרקבלתתוצאתההשוואהכאמורבסעיף
קטן)ב(,אלאאםכןנדרשתהשוואתםלאמצעיםאולנתונים

שבמאגרלפיסעיף13מ)א(צ

נטילהוהפקה
לצורךהשוואה

לאמצעיםאו
לנתוניםביומטריים

הכלוליםבמאגר,
והכללתםבמאגר

בעליהתפקידיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)ע(שלסעיף13מצ )א(
מוסמכים, סעיף, אותו של )9( בפסקה כאמור ועובד 13לט
לצורךזיהויאואימותזהותשלאדםאשרישיסודלהניח
מאותו ליטול דין, לפי תפקידם מילוי במסגרת זר, הוא כי
אדםאמצעיזיהויביומטריים,להפיקמהםבאופןאוטומטי
נתוניזיהויביומטרייםולהשוותאתהאמצעיםאוהנתונים
כאמורואתהאמצעיםאוהנתוניםהכלוליםבמסמךהנסיעה
שלאותואדםלאמצעיםאולנתוניםהביומטרייםהכלולים

במאגרצ

סעיף הוראות לפי שניטלו ביומטריים זיהוי אמצעי )ב(
זהונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,לאייאגרובאופן
או לאמצעים השוואתם לצורך לנדרש מעבר ממוחשב,
לנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמאגראולצורךהכללתם
)ג(,והםיימחקואוטומטיתמייד במאגרכאמורבסעיףקטן
הכללתם לאחר מייד או ההשוואה תוצאת קבלת לאחר

במאגר,לפיהענייןצ

רשאי לכך, הסמיכו הפנים ששר הפנים משרד עובד )ג(
להורותכיאמצעיזיהויביומטרייםאונתוניזיהויביומטריים

שהושוולמאגרלפיסעיףזהייכללובמאגרצ

)ג(מוצעלקבועכילאחרקבלתתוצאת בסעיףקטן
ההשוואההנדרשתלצורךאימותזהותושלהזריימחקו
האמצעיםוהנתוניםהביומטריים,כדישלאליצור"מאגר
שבמאגר למידע השוואתם נדרשת כן אם אלא משני",

בהתאםלתנאיםהקבועיםבסעיף13מ)א(צ

לסעיף 13מ המוצע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיעובדמשרדהפנים
שהוסמךלכך,שוטר,סוהר,עובדרשותביטחון,חיילועובד
בגוףציבוריהקבועבצושיקבעשרהפניםבהסכמתשר
מילויתפקידםעלפי במסגרת רשאים, יהיו המשפטים,
דין,לבצעהשוואהביןהאמצעיםהביומטרייםשיינטלו

מזרלביןהמאגר,וזאתלצורךזיהויואימותזהותושלזרצ

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהשוואהכאמורבסעיף
זהלצורךזיהויואימותזהות,תיעשהבדרךשלאתאפשר
יצירתמאגרממוחשבשלהמידעהביומטרי)"מאגרמשני"(,
וזאתבנפרדמהמאגרהמנוהלעלפיחוקזה,וכןמוצעכי
המידעהביומטרייימחקלאחרקבלתתוצאתההשוואה
אצל נוסף מאגר הקמת למנוע כדי במאגר, וההכללה

רשויותאחרות,וזאתבשלרגישותהמידעהביומטריצ

)ג(מוצעלקבועכיעובדמשרדהפנים בסעיףקטן
שיוסמךלכך,רשאילהחליטכיאמצעיםונתוניםשהועברו
או לאמצעים השוואה לצורך הנדרשים זה, סעיף לפי
לנתוניםהביומטרייםהכלוליםבמאגר,ייכללובמאגראם

הםניטלובאיכותהמתאימהלמידעשכברכלולבמאגרצ
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נטילה,הפקה
והשוואה

באמצעיםממוכנים

שרהפניםרשאילקבועכינטילה,הפקהוהשוואהלפי13מאצ )א(
סימןזה,יכולשיבוצעוגםבאמצעיםממוכניםושלאלפני
בעליהתפקידיםהמנוייםבסימןזה,ואףבטרםהגעתהזר

לישראלצ

שרהפניםיקבעהוראותלענייןאופןהנטילה,ההפקה )ב(
וההשוואהכאמורבסעיףקטן)א(,וביןהשארהוראותלעניין

אבטחתהמידעהמתקבללפיסעיףזהצ

הסכמהלנטילת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםושימוש
בכוחסביר

נטילתאמצעיזיהויביומטרייםמזרלפיסימןזהתיעשה13מבצ )א(
לאחרשנתבקשההסכמתולכךצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאימישהוסמךלפי )ב(
סעיף13לחאובעלתפקידהמנויבפסקאות)1(עד)ע(שלסעיף
13לט,ליטולאמצעיזיהויביומטרייםמזרהנחזהלהיותמעל
גילצ1שמתקייםלגביואחדמאלה,אףשלאנתןאתהסכמתו
לנטילה,תוךשימושבכוחסביר,ובלבדשהזהיראתהזרבדבר

הכוונהלעשותשימושבכוחכאמור:

13)א( בסעיף כהגדרתו כדין שלא שוהה הוא )1(
)בסעיףזה-שוההשלאכדין(אומסתנןאושקיים

חשדכיהואשוההשלאכדיןאומסתנן;

אם בירור ונערך לישראל להיכנס מבקש הוא )2(
רשאיהואלהיכנסלפיהוראותסעיף9,אונמצאשהוא

אינורשאילהיכנסלישראללפיהוראותסעיף10צ

נטילה,הפקה
והשוואה

באמצעיםממוכנים

שרהפניםרשאילקבועכינטילה,הפקהוהשוואהלפי13מאצ )א(
סימןזה,יכולשיבוצעוגםבאמצעיםממוכניםושלאלפני
בעליהתפקידיםהמנוייםבסימןזה,ואףבטרםהגעתהזר

לישראלצ

שרהפניםיקבעהוראותלענייןאופןהנטילה,ההפקה )ב(
וההשוואהכאמורבסעיףקטן)א(,וביןהשארהוראותלעניין

אבטחתהמידעהמתקבללפיסעיףזהצ



הסכמהלנטילת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםושימוש
בכוחסביר

נטילתאמצעיזיהויביומטרייםמזרלפיסימןזהתיעשה13מבצ )א(
לאחרשנתבקשההסכמתולכךצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאימישהוסמךלפי )ב(
סעיף13לחאובעלתפקידהמנויבפסקאות)1(עד)ע(שלסעיף
13לט,ליטולאמצעיזיהויביומטרייםמזרהנחזהלהיותמעל
גילצ1שמתקייםלגביואחדמאלה,אףשלאנתןאתהסכמתו
לנטילה,תוךשימושבכוחסביר,ובלבדשהזהיראתהזרבדבר

הכוונהלעשותשימושבכוחכאמור:

13)א( בסעיף כהגדרתו כדין שלא שוהה הוא )1(
)בסעיףזה-שוההשלאכדין(אומסתנןאושקיים

חשדכיהואשוההשלאכדיןאומסתנן;

אם בירור ונערך לישראל להיכנס מבקש הוא )2(
רשאיהואלהיכנסלפיהוראותסעיף9,אונמצאשהוא

אינורשאילהיכנסלישראללפיהוראותסעיף10צ



לסעיף 13מא המוצע

זיהוי של מנגנון לקביעת הסמכה לקבוע מוצע
ואימותזהותשלזרבאמצעיםממוכניםושלאלפניבעל
זר של זיהויו תהליך וייעול שיפור לצורך זאת, תפקידצ
לפנירשויותהמדינהוגופיםהמוסמכיםליטולאמצעים
ביומטרייםמזרבהתאםלהוראותסימןזה,וכןלצורךשיפור
וייעולתהליךזיהויושלזראףבטרםהגעתולישראל,דבר
הגעתולישראל בובמועד הטיפול משך לקיצור שיביא
במסגרתהליךביקורתהגבולותוכןיאפשרקבלתהחלטות
בנוגעלכניסתולישראלעודבטרםהגעתוצכך,יהיהניתן
להעביראמצעיםונתוניםביומטרייםבאמצעיםממוכנים
בטרםהגעתהזרלישראללצורךבדיקתקיומןשלמניעות
לכניסה,ביןהשארבשלמידעפליליאוביטחונילגביוצ
בתקנותלפיסעיףזהייקבעוהוראותלענייןאופןהנטילה,
ההפקהוההשוואהוכןהוראותלענייןאבטחתמידעהניטל
באמצעיםממוכניםצכמוכןיצויןכיהכללשלפיומידע
וההכללה ההשוואה ביצוע מיידבתום יימחק ביומטרי
במאגריחולגםעלהמידעהביומטריאשרהתקבלבמסגרת
הזיהויוהאימותהממוכן,וכןהכלללענייןאופןההכללה

במאגרשלמידעשהתקבללפיסעיףזהצ

לסעיף 13מב המוצע

מוצעלקבועכינטילתאמצעיםביומטרייםעלידי
הגורמיםהמוסמכיםלפיפרקזהתתבצעלאחרשהתבקשה
הסכמתושלהזרלכךצעםזאת,מקוםשהזרסירבלנטילת
לנטילת שהוסמך תפקיד בעל רשאי כאמור, אמצעים
אשרות מתן בדבר החלטה לצורך ביומטריים אמצעים
ורישיונותוכןעובדמשרדהפנים,שוטר,סוהר,עובדרשות
ביטחוןוחייל,ליטולאמצעיםביומטרייםתוךשימושבכוח
סבירלצורךהנטילה,וזאתלאחרמתןאזהרהבדברהכוונה
לעשותשימושבכוחכאמורצסמכותהנטילהתוךשימוש
בכוחסבירתוגבלרקלגביזרשנחזהלהיותמעלגילצ1,
השוההבישראלשלאכדיןאושקייםחשדשהואשוהה
בירור שנערך מי מסתנן, זה ובכלל בישראל, כדין שלא
לענייןרשותהכניסהשלולישראלאושכניסתולישראל
סורבהעלפיהחוקצכלזאתלנוכחהצורךהקייםבזיהויו
כדילמנועאתחזרתולישראלבזהותאחרת,אםמדובר
בשוההבלתיחוקי,מסתנןאומישכניסתולישראלסורבה,

וכןלמנועכניסהשלמישאיןלהרשותאתכניסתוצ
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הסמכתעובד
משרדהחוץלגבי

זרהשוההמחוץ
לישראל

הסמכויותהנתונותלפיהוראותפרקזהלעובדמשרדהפנים13מגצ
ששרהפניםהסמיכולכך,יהיונתונותלעובדמשרדהחוץ
לישראל מחוץ השוהה זר לגבי לכך, הסמיכו החוץ ששר
ומבקשלקבלאשרהלצורךכניסהלישראל,ויחולועלעובד
משרדהחוץשהוסמךכאמורהוראותפרקזההחלותעלעובד

משרדהפנים,בשינוייםהמחויביםצ

תוצאותסירובזר
לנטילתאמצעי

זיהויביומטריים

סירבזרלנטילתאמצעיזיהויביומטרייםבידיעובדמשרד13מדצ
13מאובידי 13לט)א()1(או 13לח, הפניםכאמורבסעיפים
עובדמשרדהחוץלפיסעיף13מג,לאיינתנולואשרהורישיון
ישיבהלפיחוקזה,ואםניתנולואשרהורישיוןכאמור,רשאי

שרהפניםלבטלםבהתאםלהוראותסעיף11צ

שמירהעלכבוד
האדםופרטיותו

זיהוי13מהצ נתוני הפקת ביומטריים, זיהוי אמצעי נטילת )א(
ביומטריים לנתונים או לאמצעים והשוואתם ביומטריים
שבתעודהביומטרית,במסמךנסיעהאובמאגר,לפיהוראות
פרקזה,יבוצעובדרךובמקוםשיבטיחו,ככלהאפשר,שמירה
במידה בהם פגיעה וימנעו פרטיותו ועל האדם כבוד על

העולהעלהנדרשצ

או השוואה הפקה, נטילה, סמכות לו שהוקנתה מי )ב(
שימוש יעשה לא זה, פרק הוראות לפי במאגר הכללה
בסמכותואלאלאחרשעברהכשרהמתאימה;הכשרהלפי
סעיףקטןזהתתייחס,ביןהשאר,לאופןהנטילה,ובכללזה
לאופן 13מב)ב(, סעיף לפי סביר בכוח שימוש תוך נטילה
לאופן זה, פרק לפי במאגר וההכללה ההשוואה ההפקה,
או שניטלו הביומטריים בנתונים או באמצעים הטיפול
המידע, מאי־אבטחת הנובעים ולסיכונים כאמור שהופקו
והכולתוךהקפדהעלשמירתכבודושלמישנוטליםממנו
אמצעיזיהויביומטרייםועלפרטיותוכאמורבסעיףקטן)א(צ

לסעיף 13מג המוצע

מוצע,כיהסמכויותשניתנולפיפרקזהלעובדמשרד
הפנים,היינו:נטילתאמצעיםביומטרייםלצורךמתןאשרה
של זהות ואימות זיהוי השוואה, לצורך וכן רישיון, או
הכלולים הביומטריים לנתונים או לאמצעים ביחס זר
במסמךנסיעה,בתעודהביומטריתאובמאגר,יהיונתונות
לעובדימשרדהחוץשיוסמכולכךבידישרהחוץ,לגבי
זריםהשוהיםמחוץלישראלוהמבקשיםאשרה,שנתינתה
מותניתבנטילתאמצעיםביומטרייםצזאתכדילגלותזהויות
כוזבות,שהותשלאכדיןבישראלבעברועוד,עודטרם
בואושלהזרלישראל,כךשתימנעהגעתולישראלשלמי
שנמצאכיאינוזכאילהיכנסאליהצעודמוצעלקבועכי
הוראותפרקזההחלותעלעובדמשרדהפניםיחולועל

עובדמשרדהחוץשיוסמךלפיסעיףזהצ

לסעיף 13מד המוצע

תנאים לקביעת הפנים שר של לסמכותו בהמשך
באשרותורישיונותישיבהעלפיהחוק,לפיסעיף6לחוק,

ביומטריים אמצעים לנטילת שסירב זר כי לקבוע מוצע
בידיעובדמשרדהפנים,לפיסעיפים13לח,13לט)א()1(או
13מהמוצעיםאובידיעובדמשרדהחוץלפיסעיף13מג,
לאיינתנולואשרהורישיוןישיבהבישראל,ואםניתנו
לורשאישרהפניםלשקולאתביטולםבהתאםלהוראות

סעיף11לחוקצ

לסעיף 13מה המוצע

לפי ליטול שניתן הביומטרי המידע רגישות בשל
פרקזה,מוצעלקבועבסעיףקטן)א(,כהוראהכללית,את
החובהלבצעאתהפעולותלפיפרקזה-נטילתאמצעי
זיהויביומטריים,הפקתנתוניזיהויביומטרייםוהשוואתם
לאמצעיםאולנתוניםביומטרייםשבתעודהביומטרית,
האדם כבוד על שמירה תוך במאגר, או נסיעה במסמך
ופרטיותוובהימנעותמפגיעהבמידההעולהעלהנדרש,
ככלשהדברמתאפשרעקבהעובדהשלעיתיםתהליכים

אלהמבוצעיםבמקוםמשמורתאובמרחבציבוריצ
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סימן ד': תעודה ביומטרית

הנפקתתעודה
ביומטריתלזר

שרהפניםרשאילקבועכילצורךזיהויואימותזהות13מוצ )א(
שלזריונפקלומסמךזיהויהכוללאתכלאלה)בפרקזה

-תעודהביומטרית(:

שםבעלהתעודהומספרמזהה; )1(

לפי שהופקו ביומטריים נתונים או אמצעים )2(
הוראותסעיף13לח;

פרטיםנוספיםכפישקבעשרהפניםצ )3(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאישרהפניםלקבועאת )ב(
לעדכונן, ומועדים ביומטריות תעודות של תוקפן תקופת
להחלפתןולפקיעתתוקפן,והוארשאילעשותכןדרךכלל,
אולסוגיםשלתעודותביומטריותלפימועדהוצאתןאולפי

גילםשלבעליהן,אולפימבחןאחרצ

חובותבעלתעודה
ביומטרית

זרשהונפקהלותעודהביומטריתחייבלשאתאותהעימו13מזצ
הסמיכו הפנים ששר הפנים משרד עובד ורשאי עת, בכל
לכך,שוטראופקח,לדרושמזרלהציגלפניואתהתעודה

הביומטריתשלוצ

סימן ה': הקמת מאגר וניהולו

מאגראמצעיזיהוי
ביומטרייםונתוני

זיהויביומטריים

יכלול13מחצ אשר ביומטרי, מידע מאגר יקים הפנים שר )א(
אמצעיםביומטרייםאשרניטלומזריםלפיהוראותפרקזה
ונתוניםביומטרייםשהופקומאותםאמצעים,וכןאמצעים
ונתוניםביומטרייםהכלוליםבמסמכינסיעהשלזרים)בפרק

זה-המאגר(צ

סימן ד': תעודה ביומטרית

הנפקתתעודה
ביומטריתלזר

שרהפניםרשאילקבועכילצורךזיהויואימותזהות13מוצ )א(
שלזריונפקלומסמךזיהויהכוללאתכלאלה)בפרקזה

-תעודהביומטרית(:

שםבעלהתעודהומספרמזהה; )1(

לפי שהופקו ביומטריים נתונים או אמצעים )2(
הוראותסעיף13לח;

פרטיםנוספיםכפישקבעשרהפניםצ )3(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאישרהפניםלקבועאת )ב(
לעדכונן, ומועדים ביומטריות תעודות של תוקפן תקופת
להחלפתןולפקיעתתוקפן,והוארשאילעשותכןדרךכלל,
אולסוגיםשלתעודותביומטריותלפימועדהוצאתןאולפי

גילםשלבעליהן,אולפימבחןאחרצ

חובותבעלתעודה
ביומטרית

זרשהונפקהלותעודהביומטריתחייבלשאתאותהעימו13מזצ
הסמיכו הפנים ששר הפנים משרד עובד ורשאי עת, בכל
לכך,שוטראופקח,לדרושמזרלהציגלפניואתהתעודה

הביומטריתשלוצ

סימן ה': הקמת מאגר וניהולו

מאגראמצעיזיהוי
ביומטרייםונתוני

זיהויביומטריים

יכלול13מחצ אשר ביומטרי, מידע מאגר יקים הפנים שר )א(
אמצעיםביומטרייםאשרניטלומזריםלפיהוראותפרקזה
ונתוניםביומטרייםשהופקומאותםאמצעים,וכןאמצעים
ונתוניםביומטרייםהכלוליםבמסמכינסיעהשלזרים)בפרק

זה-המאגר(צ



בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועחובהעלכלבעלתפקיד
שהוסמךליטולאמצעיםביומטריים,להפיקמהםנתונים
ביומטריים,להשוותלמסמךנסיעה,לתעודהביומטריתאם
ניתנהאולמאגר,להכלילבמאגר,וכןליטולתוךשימוש
לאחר רק כאמור בסמכותו שימוש לעשות סביר, בכוח

שעברהכשרהמתאימהכמפורטבסעיףצ

לסימן ד': תעודה ביומטרית

לסעיף 13מו המוצע

מוצעכישרהפניםיהיהרשאילקבועבתקנות,כי
יונפקלזרמסמךזיהויאשריכלולמידעביומטרי,היינו
אמצעיםונתוניםביומטרייםכהגדרתםהמוצעת,וכןאת
סוגהמידעשיישמרבתעודהכאמורותקופתתוקפה)להלן
-תעודהביומטרית(צזאת,כדילהקלאתזיהויהזרעלידי
הצגתתעודהאחידההמוכרתלרשויותבישראלבמקום
זיהויהזרבתעודהשהונפקהעלידימדינתמוצאו,דבר
המקשהעלרשויותהמדינהלגלותתיעודמזויףאותעודה

שאינהשייכתלאדםהמציגאותהצ

לסעיף 13מז המוצע

מוצעלחייבזרלשאתעימו,נוסףעלדרכון,תעודת
את גם לחוק, 7 בסעיף כאמור אחרת תעודה או מעבר
התעודההביומטרית,אםהונפקהלו,ולהציגהבפניעובד
משרדהפנים,שוטר,פקחאומיששרהפניםיסמיךלשם
עבירה מהווה האמורות מהחובות חובה של הפרה כךצ
פליליתלפיהוראותסעיף13נז)א(,שקנסבצידה)ראודברי

ההסברלסעיף13נז(צ

לסימן ה': הקמת מאגר וניהולו

לסעיף 13מח המוצע

מוצעכייוקםבמשרדהפניםמאגרמידעאשריכלול
אתשניסוגיהאמצעיםהביומטרייםאשרניטלולפיהוראות
הפרק,כלומר:תמונתתוויפניםותמונותטביעותהאצבע,
ואתהנתוניםהביומטרייםאשריופקומהם,וכןאמצעים
ונתוניםביומטרייםממסמךהנסיעהשלהזרצהמאגרינוהל

בידיעובדמשרדהפניםשימנהשרהפניםצ
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המאגריהיהחסויולאיימסרממנומידעאותתאפשר )ב(
גישהאליו,אלאלפיהוראותפרקזהצ

הפנים ששר הפנים משרד עובד בידי ינוהל המאגר )ג(
הסמיכולכךצ

סימן ו': העברת מידע מהמאגר וגישה אליו

העברתמידע
מהמאגרוגישה

אליו

עלאףהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותוהוראותכלדין13מטצ
אחר,העברתאמצעיםונתוניםביומטרייםמהמאגרוגישהאל

המאגרמותרותבהתאםלהוראותלפיפרקזה,בלבדצ

העברתהעתק
מהמאגרלמשטרת

ישראלוהגבלת
העברתהמידע

מהמשטרה

משטרתישראלרשאיתלקבלהעתקמהמאגר,ורשאית13נצ )א(
היאלעשותשימושבמידעמהמאגרלמטרהממטרותאלה:

חקירתעבירהשקייםיסודלהניחכיזרמעורב )1(
בביצועה,ולענייןעבירהמסוגפשעאועבירהמסוג
קיים לא אם אף - השנייה בתוספת המנויה עוון
יסודלהניחכיזרמעורבבביצועה;לענייןזה,"חקירת
עבירה"-לרבותחקירהלצורכיחילוטרכושהקשור

בעבירה,ולצורךהליךפליליבנוגעלעבירה;

או )1( בפסקה כאמור עבירות ביצוע מניעת )2(
סיכולן;

גופה, לרבות שלאדם, זהותו בירור או אימות )3(
שזהותואינהידועהאומוטלתבספק;

מטרתהמאגרהיאלאפשרזיהויודאי,אמיןומהיר
שלזרים,ובכךלסייעלרשויותהמדינההנדרשותלזהותם
במסגרתמילויתפקידיהןצהמאגריאפשרייעולוזירוזשל
תהליךהרחקתשוהיםבלתיחוקייםבישראל)אשרתנאי
כניסה מניעת הוודאי(, זיהוים הוא להרחקתם מקדמי
לישראלבזהותבדויהשלמישהורחקוכברבעבר,והקלה
ידי על ובהיתר, חוקי באופן בישראל השוהים זרים על
זיהויםהמהירוהאמין,בלאצורךבבירורארוךומכבידצ
נוסףעלכך,יהיהניתןלבדוקמולהמאגראמצעיםונתונים
ביומטרייםשהועברובאופןממוכןעלידיהזרעודבטרם
לישראל הגעתו את מראש למנוע כדי לישראל הגעתו
שלמישאינוזכאילהיכנסאליה,וכןבדיקהבעתכניסתו
לישראלצהמאגריסייעגםלצורךגילוי,חקירהאומניעה
שלעבירותמסוגפשעאועוון,לצורךזיהויותפיסהשל
עברייניםשעברועבירותכאמור,ולצורךסיכולפיגועים
של פעילותן לצורך וכן אדם, בחיי פגיעה מפני והגנה
רשויותהביטחוןלצורךמימושייעודןותפקידיהן,הכול

בהתאםלהוראותהחוקהמוצעצ

המידע של רגישותו בשל כי לקבוע מוצע עוד
או מידע ממנו ויימסר חסוי יהיה המאגר הביומטרי

תתאפשראליוגישהרקלפיהוראותפרקזהצ

לסימן ו': העברת מידע מהמאגר וגישה אליו

לסעיף 13מט המוצע

סימןו'המוצעמסדיראתהעברתהמידעמהמאגרצ
העברת ולפיה כללית הוראה זה, בסעיף לקבוע מוצע
מידעמהמאגרמותרתלפיהוראותהפרקהמוצעבלבדצ
בהקשרזהמוצעלקבוע,כיהוראותהחוקהמוצעגוברות
עלהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ו19
)להלן-חוקהגנתהפרטיות(,העוסקבמסירתמידעמגופים

ציבוריים,והוראותכלדיןאחרצ

לסעיף 13נ המוצע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכימשטרתישראלרשאית
לקבלהעתקמןהמאגרלמטרהמהמטרותהמפורטותבסעיף
המוצעצעקבהעובדהשלמדינתישראלאיןמידערבלגבי
זריםהנכנסיםאליהוהשוהיםבה,וזאתבשונהמןהמידע
המצויכענייןשבשגרהעלאודותאזרחיהמדינהותושביה,
כאשר עבירות של ובמניעה בחקירה מיוחד קושי קיים
הדברים זריםצ של מעורבות יש שבהם במקרים מדובר
נכוניםגםכאשרנדרשתמשטרתישראללברראתזהותו
שלאדם,לרבותגופה,ולפעוללאיתורנעדריםצלפיכךמוצע
לצורך מהמאגר העתק לקבל ישראל למשטרת לאפשר
אחתהמטרותהמפורטותבסעיףהמוצעובהתאםלתנאים

המגביליםהקבועיםבולענייןחשדלמעורבותבעבירהצ
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כניסה אישור למתן ביחס דעתה חוות גיבוש )צ(
לישראללזר;

איתורנעדרים; )ע(

העברתהמידעלגופיםהמנוייםבתוספתהשנייה )6(
לחוק 11טז2 סעיף להוראות בהתאם החיפוש לחוק

החיפושצ

משטרתישראללאתמסורמידעמהמאגרשהועבראליה )ב(
לפיהוראותסעיףזהלכלגורםאחר,עלאףהאמורבכלדיןצ

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,ניתןלהעבירמידעכאמור )ג(
באותוסעיףקטן,הנוגעלאדםמסוים,בהתאםלמפורטלהלן:

לבית או החיפוש בחוק כהגדרתו ציבורי לגוף )1(
המשפט,ובלבדשלאיועברמידעלגורמיםכאמור,אלא

אםכןהמידעחיונילהםלצורךמילויתפקידיהם;

החיפוש, לחוק השנייה בתוספת המנוי לגוף )2(
למטרהמהמטרותהמפורטותבסעיף11טז2לחוקהאמור
לאחרהתייעצותעם בו, הקבועים בהתאםלתנאים

עובדמשרדהפניםאומיששרהפניםהסמיכולכךצ

מהמאגר המידע לאבטחת תפעל ישראל משטרת )ד(
שהועבראליהלפיהוראותסעיףזה,בהתאםלהוראותלפי

חוקהחיפושצ

כניסה אישור למתן ביחס דעתה חוות גיבוש )צ(
לישראללזר;

איתורנעדרים; )ע(

העברתהמידעלגופיםהמנוייםבתוספתהשנייה )6(
לחוק 11טז2 סעיף להוראות בהתאם החיפוש לחוק

החיפושצ

משטרתישראללאתמסורמידעמהמאגרשהועבראליה )ב(
לפיהוראותסעיףזהלכלגורםאחר,עלאףהאמורבכלדיןצ

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,ניתןלהעבירמידעכאמור )ג(
באותוסעיףקטן,הנוגעלאדםמסוים,בהתאםלמפורטלהלן:

לבית או החיפוש בחוק כהגדרתו ציבורי לגוף )1(
המשפט,ובלבדשלאיועברמידעלגורמיםכאמור,אלא

אםכןהמידעחיונילהםלצורךמילויתפקידיהם;

החיפוש, לחוק השנייה בתוספת המנוי לגוף )2(
למטרהמהמטרותהמפורטותבסעיף11טז2לחוקהאמור
לאחרהתייעצותעם בו, הקבועים בהתאםלתנאים

עובדמשרדהפניםאומיששרהפניםהסמיכולכךצ

מהמאגר המידע לאבטחת תפעל ישראל משטרת )ד(
שהועבראליהלפיהוראותסעיףזה,בהתאםלהוראותלפי

חוקהחיפושצ

נוסףעלכךמוצעלקבועכיהעתקמהמאגריועבר
למתן ביחס דעתה חוות גיבוש לצורך ישראל למשטרת
אישורכניסהלישראלעודבטרםהגעתהזרלישראל,וזאת

כדילמנועכניסתםשלגורמיםעבריינייםלישראלצ

עודמוצעלקבוע,כיהעתקמהמאגריועברלמשטרת
ישראללצורךהעברתולגופיחקירהואכיפהמחוץלישראל,
מספקים כלים מתן המחייב הפשיעה היקף בשל וזאת
להתמודדותהמשטרהורשויותהאכיפהמחוץלישראל

עםגורמיםעבריינייםהנמצאיםבארץובחו"לצ

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,מוצעלקבועהוראההאוסרת
הוראות לפי אליה שהועבר מידע למסור המשטרה על
סעיףזהלכלגורםאחר,בשלרגישותהמידעוהיבטיהגנת

הפרטיותצעםזאת,מוצעלסייגאיסורזהולאפשרהעברת
בחוק כהגדרתו ציבורי לגוף מסוים לאדם בנוגע מידע
החיפוש,וכןלביתהמשפט,ובלבדשהמידעחיונילצורך
מילויתפקידיהםשלגורמיםאלה,וכןלגופיחקירהואכיפה
מחוץלישראללמטרהמהמטרותהמפורטותבחוקהחיפוש,
ובהתייעצותעםעובדמשרדהפניםכדילוודאשאיןבידיו

מידעהמונעהעברתפרטיםבנוגעלאותואדםצ

בסעיףקטן)ד(מוצעלקבועכימשטרתישראלתפעל
לאבטחתהמידעמהמאגרכפישנעשהלגבימידעביומטרי
הנמצאבידיהמשטרהלפיחוקהחיפוש,בהתאםלתקנות
סדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילת
אמצעיזיהוי()המאגרואבטחתו,עיוןבו,מחיקה,ביעור

והפקה(,התשס"ז-2007צ
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העברתהעתק
מהמאגרלרשויות

הביטחון,קבלת
מידעוגישה

למאגר,והגבלת
העברתהמידע

מרשויותהביטחון

מהמאגר,13נאצ העתק לקבל רשאיות הביטחון רשויות )א(
ורשאיותהןלעשותשימושבמידעמהמאגרבהתאםלייעודן

ותפקידיהןלפיכלדין,למטרהממטרותאלה:

סיכולומניעהשלפעילותבלתיחוקיתשמטרתה )1(
לפגועבביטחוןהמדינה,בסדריהמשטרהדמוקרטיאו

במוסדותיו;

אבטחתמידע,אנשיםומקומות,לרבותאבטחת )2(
התעופההאזרחיתאלישראלוממנה;

כניסה אישור למתן ביחס דעתן חוות גיבוש )3(
לישראללזרצ

הביטחון רשויות )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
רשאיותלקבלמידעמהמאגרותתאפשרלהןגישהלמאגר,
לצורךמימושייעודןותפקידיהןלפיכלדין;קבלתהמידע

והגישהלמאגרלפיסעיףקטןזהיהיועלפיהכלליםצ

רשותביטחוןלאתמסורמידעמהמאגרשהועבראליה )ג(
לפיהוראותסעיףזהלכלגורםאחר,עלאףהאמורבכלדין,

למעטמידעהנוגעלאדםמסויםלגורםשנקבעבכלליםצ

רשותביטחוןתפעללאבטחתמידעמהמאגרשהועבר )ד(
אליהלפיהוראותסעיףזה,בהתאםלנוהליאבטחתמידעשל

רשותהביטחוןהמתאימיםלרמתהאבטחהשלהמאגרצ

העברתמידע
מהמאגרלגוף

ציבורי

שרהפניםרשאילקבועבצובאישורועדתהחוקהחוק13נבצ )א(
ומשפטשלהכנסת,גופיםציבורייםשרשאיםלקבלמידע

מהמאגרלצורךזיהויאואימותזהותושלאדםצ

גוףציבורישקיבלמידעכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לאיעשהבושימושאלאלמטרהשלשמהנמסר )1(
לו,וכןלאיעבירולאחר;

לפי להוראות בהתאם המידע לאבטחת יפעל )2(
סעיףצ1)א()11(לענייןאבטחתמידעשבמאגר;

לסעיף 13נא המוצע

הביטחון רשויות כי לקבוע, מוצע )א( קטן בסעיף
רשאיותלקבלהעתקמהמאגרלמטרהמהמטרותהמפורטות
רשויות מתפקידי נגזרות אלה מטרות המוצעצ בסעיף
הביטחוןלפיכלדיןלצורךמימושייעודןותפקידיהןואין

בכךכדילהקנותלהןסמכויותותפקידיםנוספיםצ

הביטחון לרשויות כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
מהמאגר, מידע לקבל רשאיות והן למאגר גישה תהיה
לצורךמימושייעודןותפקידיהן,וביןהשארלשםסיכול
כללים פי על אדם, בחיי פגיעה מפני והגנה פיגועים

שייקבעובהתאםלהוראותסעיףצ1אכנוסחוהמוצעצ

על האוסרת הוראה לקבוע מוצע )ג( קטן בסעיף
רשויותהביטחוןלמסורמידעשהועבראליהןלפיהוראות

13נאלכלגורםאחר,בשלרגישותהמידעוהיבטי סעיף
הגנתהפרטיותצעםזאת,מוצעלסייגאיסורזהולאפשר
העברתמידעהנוגעלאדםמסויםלגורםשנקבעבכללים

לפיסעיףצ1אצ

כמוכןנוכחרגישותהמידעשבמאגר,מוצעלקבוע
בסעיףקטן)ד(כירשויותהביטחוןיפעלולאבטחתהמידע
בהתאם הרשויות של המידע אבטחת לנוהלי בהתאם

לרמתהסיווגשלהמאגרצ

לסעיף 13נב המוצע

מוצעלקבועכייהיהניתןלהעבירמידעמהמאגר
לגוףציבורילצורךזיהויאואימותזהותשלזרצבשלרגישות
המידעמוצעכיהמידעיועבררקלגוףשייקבעבצושלשר
הפניםבאישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,וכמו
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מעבר ממוחשב באופן המידע את יאגור לא )3(
את וימחק נועד הוא שלו השימוש לצורך לנדרש

המידעמיידבתוםהשימושבוצ

סימן י': שמירת סודיות, אבטחת מידע, הגנה על פרטיות ומחיקה

שמירתסודיות
והגבלתהשימוש

אדםשהגיעולידיו,תוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו,13נגצ
אמצעיזיהויביומטרייםשניטלולפיפרקזהאונתוניזיהוי
ביומטרייםשהופקומהם,לאימסורולאיגלהאותםלאחרולא
יעשהבהםכלשימוש,אלאלפיפרקזהולצורךביצועתפקידו
אולפיצושלביתמשפטלצורךניהולהליכיםשיפוטיים

הקשוריםלשימושבמידעלפיפרקזהצ

שמירתאמצעי
זיהויביומטריים

ונתוניזיהוי
ביומטריים
ואבטחתם

אמצעיםונתוניםביומטרייםהכלוליםבמאגריישמרו13נדצ )א(
בהתאםלהוראותאלה:

בדרךשתבטיחהגנהמפנידליפתמידעמהמאגר )1(
מחיקה, חשיפה, העברה, מפני וכן אליו, פריצה או

שימוש,שינויאוהעתקהבלארשותכדין;

בדרךשתמנעשימושבהםבניגודלהוראותלפי )2(
פרקזה;

הזרים של פרטיותם על הגנה שתבטיח בדרך )3(
שהאמצעיםוהנתוניםכאמורמתייחסיםאליהםצ

כלפעולההמבוצעתבמאגרתתועדבאופןשיאפשר )ב(
פיקוחובקרהעלאופןביצועה,עלמועדביצועהועלמבצע

הפעולהצ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמההוראותלפיחוק )ג(
להסדרתהביטחוןולפיחוקהגנתהפרטיותצ

מחיקתאמצעים
ונתוניםביומטריים

לגביזרשנהיה
לתושב

אמצעים13נהצ הכללת בחוק כהגדרתו לתושב שהיה זר )א(
ביומטריים,יימחקומהמאגרהאמצעיםוהנתוניםהביומטריים

המתייחסיםאליוצ

מעבר ממוחשב באופן המידע את יאגור לא )3(
את וימחק נועד הוא שלו השימוש לצורך לנדרש

המידעמיידבתוםהשימושבוצ

סימן י': שמירת סודיות, אבטחת מידע, הגנה על פרטיות ומחיקה

שמירתסודיות
והגבלתהשימוש

אדםשהגיעולידיו,תוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו,13נגצ
אמצעיזיהויביומטרייםשניטלולפיפרקזהאונתוניזיהוי
ביומטרייםשהופקומהם,לאימסורולאיגלהאותםלאחרולא
יעשהבהםכלשימוש,אלאלפיפרקזהולצורךביצועתפקידו
אולפיצושלביתמשפטלצורךניהולהליכיםשיפוטיים

הקשוריםלשימושבמידעלפיפרקזהצ



שמירתאמצעי
זיהויביומטריים

ונתוניזיהוי
ביומטריים
ואבטחתם

אמצעיםונתוניםביומטרייםהכלוליםבמאגריישמרו13נדצ )א(
בהתאםלהוראותאלה:

בדרךשתבטיחהגנהמפנידליפתמידעמהמאגר )1(
מחיקה, חשיפה, העברה, מפני וכן אליו, פריצה או

שימוש,שינויאוהעתקהבלארשותכדין;

בדרךשתמנעשימושבהםבניגודלהוראותלפי )2(
פרקזה;

הזרים של פרטיותם על הגנה שתבטיח בדרך )3(
שהאמצעיםוהנתוניםכאמורמתייחסיםאליהםצ

כלפעולההמבוצעתבמאגרתתועדבאופןשיאפשר )ב(
פיקוחובקרהעלאופןביצועה,עלמועדביצועהועלמבצע

הפעולהצ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמההוראותלפיחוק )ג(
להסדרתהביטחוןולפיחוקהגנתהפרטיותצ

מחיקתאמצעים
ונתוניםביומטריים

לגביזרשנהיה
לתושב

אמצעים13נהצ הכללת בחוק כהגדרתו לתושב שהיה זר )א(
ביומטריים,יימחקומהמאגרהאמצעיםוהנתוניםהביומטריים

המתייחסיםאליוצ

כןמוצעכיגוףשקיבלמידעכאמורישתמשבורקלמטרה
שלשמהנמסרלו,לאיעבירולאחר,ידאגלאבטחתוכנדרש
עלפיהחוק,ולאיאגוראותומעברלנדרשלצורךהשימוש
שלוהואנועד,ולאחרתוםהשימושהמידעיימחק,וזאת

כדילמנועיצירתמאגרמשניצ

לסעיף 13נג המוצע

על והגבלות סודיות שמירת חובת לקבוע מוצע
מילוי כדי תוך לידיו, שהגיעו מי על שיחולו שימוש,
תפקידו,אמצעיםאונתוניםביומטרייםצהשימושבאמצעים
אובנתוניםכאמוריותררקלפיהוראותפרקזהולצורך
ניהול לצורך משפט בית של צו לפי או תפקידו ביצוע
הליכיםשיפוטייםהקשוריםלשימושבמידעלפיפרקזהצ
הפרהשלחובהמהחובותהאמורותמהווהעבירהפלילית
לפיהוראותסעיף13נז)ב()ראודבריההסברלסעיף13נז(צ

לסעיף 13נד המוצע

בשל הביומטרי המידע על בהגנה החשיבות עקב
לעניין הוראות לקבוע מוצע זה, מידע של רגישותו
אלה הוראות במאגרצ המצוי הביומטרי המידע אבטחת
נועדולהגןמפניזליגתהמידעלגורמיםשאינםמוסמכים
להשתמשבמידע,וכןלהגןמפנישימושבמידעעלידי
גורמיםמוסמכיםשלאבהתאםלהוראותהחוקהמוצע,
ולמנועפגיעהבפרטיותםשלהזריםשהאמצעיםוהנתונים

הביומטרייםשלהםשמוריםבמאגרצ

לסעיף 13נה המוצע

חוק ההסבר, דברי של הכללי בחלק לעיל כאמור
הרשומים תושבים על חל ביומטריים אמצעים הכללת
במרשםהאוכלוסיןצהחוקהאמורקובעהסדריםמיוחדים
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,זרשקיבלרישיוןלישיבת )ב(
ארעילפיסעיף2)א()3()בסעיףקטןזה-רישיון(ורשוםבמרשם
האוכלוסין,יימחקומהמאגרהאמצעיםוהנתוניםהביומטריים
המתייחסיםאליו,בתוםחמששניםמהמועדשבוקיבלאת
הרישיון,אלאאםכןבמהלךהתקופההאמורהבוטלהרישיון
והואשבלהיותזר;בתקופההאמורהלאייעשהכלשימוש

לפיפרקזהבאמצעיםובנתוניםהביומטרייםכאמורצ

סימן י"א: הוראות שונות

פיקוחעליישומים
ביומטריים

יישומים13נוצ  על יפקח ביומטריים יישומים על הממונה )א(
ביומטרייםלפיפרקזה;לענייןזה,"יישומיםביומטריים"-
נטילתאמצעיזיהויביומטריים,הפקתנתוניזיהויביומטריים,
שמירתםשלהאמצעיםוהנתוניםהביומטרייםוהשימושים

בהםצ

יישומים על פיקוח )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
13נאיהיהבכפוףלנוהלשיקבעו ביומטרייםבנוגעלסעיף
רשויותהביטחוןוהממונהעליישומיםביומטרייםויאושר
בידיראשהממשלה;הנוהללפיסעיףזההואחסויוגילויו

אופרסומואסורצ

זרשהונפקהלותעודהביומטריתשלאנושאאותהעימו13נזצעונשין )א(
אושלאמציגאותהלפניעובדמשרדהפניםששרהפנים
הסמיכולכך,שוטראופקח,לפידרישתו,בניגודלהוראות
סעיף13מז,דינו-הקנסהקבועבסעיףצלחוקהחזקתתעודת
זהותוהצגתה,התשמ"ג-2ו1319,ובלבדשלאיועמדזרלדין
עלאי־הצגתתעודהביומטריתאםבתוךחמישהימיםלאחר
שנדרשלכךהוצגההתעודהלפנימישדרשאתהצגתה,או
לפנישוטרבתחנתהמשטרה,ונקבעהזהותושלהזרעלפיהצ

ביומטריים, נתונים הפקת ביומטריים, אמצעים לנטילת
מהמאגר מידע העברת וכן הביומטרי, במאגר הכללה
זהצ במאגר כלולים שפרטיהם תושבים לגבי הביומטרי
לפיכך,מוצעבסעיףקטן)א(כיזרשהיהלתושבכהגדרתו
בחוקהכללתאמצעיםביומטריים,והאמצעיםוהנתונים
הביומטרייםשלוכלוליםבמאגרלפיהחוק,יימחקהמידע
לגביומהמאגר,שכןמשהיהלתושביחולולגביוההסדרים

המיוחדיםהקבועיםבחוקהכללתאמצעיםביומטרייםצ

עםזאת,במרביתהמקרים,מישנהיהתושבשוהה
במשךתקופהבמעמדזמניבישראל,והואנדרשלעמוד
בתנאיםמסוימיםכדילהמשיךלשהותבישראלכתושבצ
לכן,מוצעבסעיףקטן)ב(כיבמשךתקופהשלחמששנים
ארעי, לישיבת ברישיון בישראל שוהה הוא שבמהלכן
יישמרוהאמצעיםוהנתוניםהביומטרייםהמתייחסיםאליו
במאגר,ולאייעשהבהםכלשימוש,אךיהיהניתןלשוב

ולהשתמשבהםאםבוטלמעמדווהואשבלהיותזרצ

לסעיף 13נו המוצע

בשלרגישותושלהמידעהביומטרימוצעלקבועכי
הממונהעלהיישומיםהביומטרייםכהגדרתובחוקהכללת
אמצעיםביומטרייםיפקחעלהיישומיםהביומטרייםלפי
פרקזהבהתאםלהגדרתםבסעיףצעודמוצעלקבועכי
הפיקוחעליישומיםביומטרייםבנוגעלסעיף13נאהעוסק
ברשויותהביטחוןיוסדרבנוהלשיקבעורשויותהביטחון
ראש בידי ויאושר ביומטריים יישומים על והממונה

הממשלהצהנוהליהיהחסויוגילויואופרסומואסורצ

לסעיף 13נז המוצע

מוצעלקבועסעיףעונשיןלפרקהמוצע,ובועבירות
פליליותבשלהפרתהוראותסעיף13מז)חובותבעלתעודה

ביומטרית(וסעיף13נג)שמירתסודיות(צ

בכלהנוגעלחובותבעלתעודהביומטריתשלפיהן
עליולשאתאותהעימוולהציגהלפניבעליהתפקידים
המנוייםבסעיף13מז,העונשעלהפרתחובותאלההוא

ס"חהתשמ"ג,עמ'20צ 13

ר ב ס ה י  ר ב ד



ע12 הצעותחוקהממשלה-ועצ1,כ"ובחשווןהתשפ"ב,2021צ11צ1

המוסראוהמגלהאמצעיזיהויביומטרייםשניטלולפי )ב(
פרקזהאונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,אוהעושה
בהםשימוש,בניגודלהוראותסעיף13נג,דינו-מאסרשלוש

שנים;עשהכןברשלנות,דינו-מאסרשנהצ

שמירתדינים
לענייןחומרחקירה

וראיותבהליך
פליליולעניין
אבטחתמידע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותלפיכלדין,13נחצ )א(
לרבותפקודותמשטרתישראלכהגדרתןבפקודתהמשטרה
]נוסחחדש[,התשל"א-1971צ1,לענייןהחזקה,שמירה,העמדה
לעיוןאוכלשימושאחר,בחומרחקירהכמשמעותובסעיףצ7
לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2ו19ע1,או

בראיותהמוגשות,במסגרתההליךהפלילי,לביתמשפטצ

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמהוראותלעניין )ב(
אבטחתמידעלפיחוקלהסדרתהביטחוןצ

שינויהתוספת
השנייה

ושר13נטצ הפנים שר עם בהתייעצות הפנים, לביטחון השר
המשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהצ"

בסעיףצ1לחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיףצ1

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)ו(יבוא: )1(

אופןנטילתאמצעיםביומטרייםמזריםלפיפרקרביעי2,לרבותנטילה )9("
מזריםשהםקטינים,מקשישיםאומאנשיםעםמוגבלות;

זיהוי אמצעי מזר ליטול ניתן לא שבהם במקרים פעולה דרכי )10(
ביומטרייםלפיפרקזה,מסיבותבריאותיותאואחרות;

הוראותלענייןאבטחתהמידעשבמאגרוניהולהמאגרוכןלעניין )11(
אבטחתמידעשהועברמהמאגרלגוףציבורילפיהוראותסעיף13נב;

המוסראוהמגלהאמצעיזיהויביומטרייםשניטלולפי )ב(
פרקזהאונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,אוהעושה
בהםשימוש,בניגודלהוראותסעיף13נג,דינו-מאסרשלוש

שנים;עשהכןברשלנות,דינו-מאסרשנהצ

שמירתדינים
לענייןחומרחקירה

וראיותבהליך
פליליולעניין
אבטחתמידע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותלפיכלדין,13נחצ )א(
לרבותפקודותמשטרתישראלכהגדרתןבפקודתהמשטרה
]נוסחחדש[,התשל"א-1971צ1,לענייןהחזקה,שמירה,העמדה
לעיוןאוכלשימושאחר,בחומרחקירהכמשמעותובסעיףצ7
לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2ו19ע1,או

בראיותהמוגשות,במסגרתההליךהפלילי,לביתמשפטצ

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמהוראותלעניין )ב(
אבטחתמידעלפיחוקלהסדרתהביטחוןצ

שינויהתוספת
השנייה

ושר13נטצ הפנים שר עם בהתייעצות הפנים, לביטחון השר
המשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהצ"

תיקוןסעיףצ1בסעיףצ1לחוקהעיקרי-3צ

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)ו(יבוא: )1(

אופןנטילתאמצעיםביומטרייםמזריםלפיפרקרביעי2,לרבותנטילה )9("
מזריםשהםקטינים,מקשישיםאומאנשיםעםמוגבלות;

זיהוי אמצעי מזר ליטול ניתן לא שבהם במקרים פעולה דרכי )10(
ביומטרייםלפיפרקזה,מסיבותבריאותיותאואחרות;

הוראותלענייןאבטחתהמידעשבמאגרוניהולהמאגרוכןלעניין )11(
אבטחתמידעשהועברמהמאגרלגוףציבורילפיהוראותסעיף13נב;

הקנסהקבועבסעיףצלחוקהחזקתתעודתזהותוהצגתה,
אשראףשםמוסדרותחובותנשיאתתעודהמזההצ

הסודיות שמירת חובת את המפר כי לקבוע מוצע
והגבלתהשימושבהתאםלסעיף13נג,דינו-עדשלוש
שנותמאסרצעודמוצעלקבועכיהמפראתחובתשמירת
הסודיותוהגבלתהשימושבהתאםלסעיף13נגברשלנות,

דינו-עדשנהמאסרצ

לסעיף 13נח המוצע

לגרוע כדי זה פרק בהוראות אין כי לקבוע מוצע
מההסדריםהשוניםשנקבעובדין,לרבותבפקודותמשטרת
ישראל,לענייןהחזקה,שמירה,העמדהלעיוןאוכלשימוש
אחרבחומרחקירהאובראיותהמוגשותלביתהמשפט
במסגרתהליכיםפלילייםצהוראהזוזההלהוראותסעיף

צ1טלחוקהחיפושצ

לסעיף 13נט המוצע

תהיה ישראל משטרת המוצע 13נ לסעיף בהתאם
רשאיתלקבלהעתקמהמאגרבמצביםשבהםאיןחשד
למעורבותשלזרבעבירה,רקלצורךחקירתעבירהמסוג
פשעאועבירהמסוגעווןהמנויהבתוספתהשנייהלחוקצ

מוצעלקבועכיהשרלביטחוןהפנים,בהתייעצותעםשר
הפניםושרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת

האמורה,ככלשהדברנדרשצ

מוצע והפעלתו, זה חוק של ביצועו לצורך  סעיף 3
להסמיךאתשרהפניםלהתקיןתקנותבעניינים 
שוניםהנדרשיםלצורךביצועפרקרביעי2המוצעצכך,מוצע
האמצעים נטילת אופן לעניין תקנות להתקין להסמיכו
של שונות מקבוצות נטילה לרבות מזרים, הביומטריים
זרים)קטינים,קשישיםאואנשיםעםמוגבלות(,הוראות
לענייןניהולהמאגרוהוראותלאבטחתהמידעשבמאגר,
כוללהוראותהנוגעותלאבטחתמידעשהועברלגוףציבורי
לפיסעיף13נבלחוק,ודרכיפעולהבמקריםשבהםלאניתן
ליטולאמצעיםביומטרייםלפיפרקזהמסיבותבריאותיות
אואחרותצתקנותלענייןניהולהמאגרואבטחתהמידע
מוצע עוד המשפטיםצ שר עם התייעצות לאחר יותקנו
להסמיךאתשרהפניםלהתקיןתקנותבכלהנוגעלמבדקי
בקרהבנוגעלאופןהנטילהשלאמצעיםביומטרייםומדדים
החוק סעיפי לפי שנעשות כפי השוואות לביצוע בנוגע
בשימוש מדובר כי העובדה בשל עיתי, באופן המוצע,

במידעביומטריצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390צ צ1

ס"חהתשמ"ב,עמ'3צצ ע1
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אמצעים של הנטילה לאופן בנוגע בקרה מבדקי לעניין הוראות )12(
ביומטרייםומדדיםבנוגעלביצועהשוואותלפיסעיפים13לט,13מ,13מא

ו־13מג,אשריבוצעובאופןעיתיצ";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

שר עם התייעצות לאחר יותקנו )א()11( קטן סעיף לפי תקנות ")ג(
המשפטיםצ"

אחריסעיףצ1לחוקהעיקרייבוא:צצהוספתסעיףצ1א

"כלליםלעניין
סעיף13נא)ב(ו–)ג(

ראשהממשלהרשאי,לאחרהתייעצותעםהממונהעלצ1אצ )א(
יישומיםביומטריים,לקבועכלליםלענייןסעיף13נא)ב(ו–)ג(

)בחוקזה-הכללים(צ

הכלליםחסוייםוגילויםאופרסומםאסורצ )ב(

הכלליםאינםטעוניםפרסוםברשומותאופרסוםפומבי )ג(
אחרצ"

בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,בסופהיבוא"ראשונה"צעצתיקוןהתוספת

הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:6צ

"תוספת שנייה

)סעיפים13נ)א()1(ו–13ס(

עבירותלפיסעיפים12א)ג()1(או12ב2)א()1(; )1(

עבירותלפיסעיפים9,192,191צ273,2,צ30,צ33,וצ9,3צ377,3,סימןח'לפרקי', )2(
צו3,סימןה'1לפרקי"א,ע1צ,ו1צ,20צ,1צצ,7צצ,9צצ,2עצ,לחוקהעונשין,התשל"ז-

;161979

עבירותלפיסעיףולחוקהדרכונים,התשי"ב-2ע1719; )3(

עבירהלפיסעיף212)א()ו(לפקודתהמכסו1; )צ(

עבירהלפיסעיף10)א(לפקודתהתעבורה19; )ע(

בהתאםלסעיף13נא)ב(המוצע,רשויותהביטחון  סעיף 4
להן מהמאגרותתאפשר לקבלמידע רשאיות 
קבלת ותפקידיהןצ ייעודן מימוש לצורך למאגר גישה
המידעוהגישהכאמורייעשועלפיכלליםשיקבעראש
יישומים על הממונה עם התייעצות לאחר הממשלה
ביומטרייםצכלליםאלהיפרטוגםאתהגורמיםשרשויות

הביטחוןרשאיותלהעביראליהםמידעמהמאגרבנוגע
לאדםמסויםאשרהועבראליהןלפיהוראותסעיף13נאצ
בשלרגישותםשלהכלליםהםיהיוחסויים,גילויםאו
פרסומםיהיהאסור,ובהתאםלכךהםאףאינםטעונים

פרסוםצ

ישראל משטרת המוצע 13נ לסעיף בהתאם  סעיף 6
רשאיתלקבלהעתקמהמאגר,במצביםשבהם 
איןחשדלמעורבותזרבביצועעבירה,רקלצורךחקירת
עבירהמסוגפשעאועבירהמסוגעווןהמנויהבתוספת
כנוסחה השנייה בתוספת לקבוע מוצע לחוקצ השנייה
המוצעאתרשימתהעבירותכאמור,הכוללותעבירותבהן
לפינתונימשטרתישראלישנהמעורבותשלזריםבביצוען,
וכןעבירותשנוגעותלהיותושלהמבצעזרשאינותושב

ישראל,כדוגמתזיוףמסמכים

השרלביטחוןהפנים,בהתייעצותעםשרהפניםושר
המשפטים,רשאיבצולשנותאתהתוספתהשנייה)ר'דברי

ההסברלסעיף13סהמוצע(צ

ס"חהתשל"ז,עמ'226צ 16

ס"חהתשי"ב,עמ'160צ 17

דינימדינתישראל)נוסחחדש(3,עמ'39צ ו1

דינימדינתישראל]נוסחחדש[7,עמ'173צ 19
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מסכנים, בחומרים השימוש בתופעת המאבק לחוק 7)א()1( סעיף לפי עבירה )6(
התשע"ג-202013;

7צלפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחמשולב[, עבירהלפיסעיף )7(
התשכ"ט-211969צ

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויתאכיפה-
חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-7צ
221996,בסעיף11יד,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:

")א2(משטרתישראלרשאיתלערוךהשוואהביןנתוניזיהוישניטלומזריםלפיפרק
רביעי2לחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-2ע19והועברואליהלפיסעיף13נלחוקהאמור,
לביןנתוניזיהוישלחשודים,נאשמים,מורשעיםאואסיריםהכלוליםבמאגרלפיחוק

זה,לצורךזיהויאואימותזהותשלאדםצ"

אמצעיזיהויביומטרייםשניטלומזרלפניתחילתושלפרקרביעי2לחוקהעיקריכנוסחווצהוראתמעבר
בסעיף2לחוקזה)בסעיףזה-פרקרביעי2(,ונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,
יועברולמאגרויישמרובו,ויחולועליהםהוראותפרקרביעי2;לענייןזה,"אמצעי
13לו זיהויביומטריים","זר","מאגר","נתוניזיהויביומטריים"-כהגדרתםבסעיף

בפרקרביעי2צ

מסכנים, בחומרים השימוש בתופעת המאבק לחוק 7)א()1( סעיף לפי עבירה )6(
התשע"ג-202013;

7צלפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחמשולב[, עבירהלפיסעיף )7(
התשכ"ט-211969צ

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-7צ
221996,בסעיף11יד,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויתאכיפה-
חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(

")א2(משטרתישראלרשאיתלערוךהשוואהביןנתוניזיהוישניטלומזריםלפיפרק
רביעי2לחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-2ע19והועברואליהלפיסעיף13נלחוקהאמור,
לביןנתוניזיהוישלחשודים,נאשמים,מורשעיםאואסיריםהכלוליםבמאגרלפיחוק

זה,לצורךזיהויאואימותזהותשלאדםצ"

אמצעיזיהויביומטרייםשניטלומזרלפניתחילתושלפרקרביעי2לחוקהעיקריכנוסחווצ
בסעיף2לחוקזה)בסעיףזה-פרקרביעי2(,ונתוניזיהויביומטרייםשהופקומהם,
יועברולמאגרויישמרובו,ויחולועליהםהוראותפרקרביעי2;לענייןזה,"אמצעי
13לו זיהויביומטריים","זר","מאגר","נתוניזיהויביומטריים"-כהגדרתםבסעיף

בפרקרביעי2צ

הוראתמעבר

מוצעלתקןאתסעיף7לחוקהחיפוששעניינו  סעיף 7
השוואהלנתוניהזיהוישבמאגרנתוניהזיהוי 
כמשמעותובסעיף11יגלחוקהאמור,ולקבועכימשטרת
ישראלרשאיתלערוךהשוואהביןנתוניזיהוישניטלו
בהתאם התשי"ב-2ע19 לישראל, הכניסה חוק מכוח
להוראותפרקרביעי2המוצעלביןנתוניזיהויחשודים,
נאשמים,מורשעיםאואסיריםהמצוייםבמאגרהמשטרתי
וזאת החיפוש, לחוק ד' פרק להוראות בהתאם שהוקם
זונועדה לצורךזיהויאואימותזהותושלאדםצהוראה
לאפשרלמשטרתישראללגלותמקריםשבהםמופיעיםלגבי
אותונתוןזיהויפרטיזהותשוניםבכלאחדמהמאגרים

האמוריםצ

מכוחהסמכותלקבועתנאיםלמתןאשרהאו  סעיף 8
הפנים לשר הנתונה בישראל, ישיבה רישיון 
לפיסעיף6לחוק,ניטליםכיוםאמצעיםביומטרייםמזרים
המגיעיםלעבודבישראלומזריםהשוהיםבישראלשלא
כדיןצעםהסדרתהנושאבחוקהמוצע,מוצעכיאמצעים
ביומטרייםשניטלומזרלפניתחילתושלפרקרביעי2לחוק
כנוסחוהמוצע,יועברולמאגרשיוקםלפיהחוק,ויישמרו

בו,ויחולולגביהםהוראותהפרקהאמורצ

ס"חהתשע"ג,עמ'221צ 20

דינימדינתישראלנוסחחדש12,עמ'צו2צ 21

ס"חהתשנ"ו,עמ'136;התשע"ט,עמ'233צ 22
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