
תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם המערבי – השוואה בין מסמך הרשות הביומטרית ומסמך הממ"מ
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יש מאגר ביומטרי חובה לתעודות זהות✔ מקרא:
אין מאגר ביומטרי חובה לתעודות זהות✘
(או לרישיונות נהיגה)יש מאגר ביומטרי/תמונות לדרכונים ✓ 
(או לרישיונות נהיגה)אין מאגר ביומטרי/תמונות לדרכונים ✗
אין מידע או קיים מידע סותר?

   מיועד לאזרחים (מאגר לזרים, לחשודים בפלילי וכיוצ"ב).שאינו – מאגר טקסט באפור

סיכוםהממ"מהרשות הביומטריתסוגמדינה

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[
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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.32 (עמ' TILTהממ"מ מציין כי לפי דו"ח ]2[

תעודות זהותפינלנד
דרכונים

 
 מאגר ביומטרי לדרכונים3.3.17, 3.3.14

 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
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