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דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת  

אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  

 2011-א"התשע, ובמאגר מידע

 2014יולי 

ועדת הכנסת המשותפת ליישומים  

 ביומטריים
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      נושאים לדיון בישיבת הוועדה
 (14ביולי  22)

 

 (לצו 13סעיף )המבחןמועד תקופת עדכון •

 

 2013דצמבר  –הצגת הדיווח החצי שנתי •
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 (לצו 13סעיף )תקופת המבחן עדכון מועד 

 
תחילה מתוכננת של תקופת מבחן בת   – 2013בינואר  01•

 2012לצו המקורי שנחתם בדצמבר שנתיים בהתאם 
 

 בפועלתחילת תקופת המבחן  – 2013ביוני  30•
 

 תום תקופת המבחן בהתאם לצו המקורי – 2014בדצמבר  31•
 

בת  מועד סיום תקופת המבחן  – 2015ביוני  30•

 אותו מתבקשת הועדה לאשר העדכניהשנתיים בצו 
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  (2013בדצמבר  31)דיווח חצי שנתי 

 

מספר הרשומות הביומטריות הכלולות במאגר  •
 191,747 - 2013בדצמבר 

 

   101,588 –מספר מסמכי הנסיעה שהונפקו •
 

 167,771 –מספר תעודות הזהות שהונפקו •

 
 מספר הרשומות הביומטריות   – 2014בסוף יוני

   395,574 -במאגר 
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 תהליך הפעלת מערך ההנפקה

 הפעלה מדורגת בלשכות רשות האוכלוסין•
   30/06/2013תקופת ההתנעה החלה בתאריך •

 01/10/2013פריסה מלאה הסתיימה בתאריך •

 

  עובדי הודרכו ובמהלכה ההתנעה תקופת תחילת בטרם•
  ונהלי החדש התהליך לגבי האוכלוסין רשות לשכות

   .לשכה בכל התהליך הפעלת לפני ההפעלה
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 ג"הפעלת מסלול מהיר בנתב

 הגבולות בביקורת מהיר מסלול של ניסיונית הפעלה•
 

  ברישום צורך ללא החכם בדרכון משתמשת המערכת•
 מוקדם

 

 היציאה במסלול עצמי שירות עמדות שתי•
 

 הכניסה במסלול עצמי שירות עמדות שתי•
 

 העמדות מספר של משמעותית הרחבה מתוכננת•
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 אבטחת המאגר הביומטרי וההגנה על הפרטיות

תצורת העבודה וכלל התהליכים ברשות הביומטרית אושרו  •
 .כ"י הגורם הרלוונטי בשב"ע

 

ומבדקים  סקרי סיכונים הרשות הביומטרית עברה בהצלחה •
 .טרם עליית הפרויקט ליצור

 

 .מתוכננים סקרים ומבדקים נוספים בהתאם לדרישות החוק•
 

 .כ"י הגורם המנחה בשב"מתקיים ליווי שוטף ע•
 

י בעלי תפקידים  "מילוי מקומו של מנהל אבטחת המידע ע•
 .מידע חדשלגיוס מנהל אבטחת ברשות במקביל 

 

    חריגים בתחום  אירועים אירעו  לאבמהלך התקופה •

 .הפרטיותהמידע או השמירה על אבטחת      

 

 

 

 



8 

 

 הביומטריתמערכת ההשוואה 

השוואת הנתונים הביומטריים הפעילה מיום העלייה לאויר  מערכת •
השוואת תמונות פנים  מנועי )השוואה ביומטריים מנועי על מבוססת 
 .  גדולים בעולםבפרויקטים הנמצאים בשימוש ( אצבעוטביעות 

 

מערכת קבלת  , על בסיס מנועי השוואה הללו פותחו ממשקי משתמש•

 .  החלטות ותהליכי עבודה המותאמים לצרכי הרשות במסגרת הפרויקט
 

ביצועי המערכת מבוקרים באופן שוטף הן על ידי הרשות והן על ידי  •

בבדיקות אלו  בהצלחה המערכת עומדת . גורמים מקצועיים חיצוניים

 .  ובדרישות החקיקה
 

מערכת השוואות ביומטריות  רכש נמצאת בשלבים סופיים של הרשות •

בשילוב עם המערכת הנוכחית תאפשר ייעול תהליכי  מתקדמת אשר 

 .העבודה ושיפור הביצועים
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מספר הפעמים שבהן העבירה הרשות לניהול המאגר הביומטרי  

 (  בתקופת הדיווח הראשונה )תוצאות זיהוי אל רשות האוכלוסין 

 מספר הבקשות תשובה           

 200,199 אושרה הבקשה

 1560 בירור אחרי אושרה הבקשה

 27 (31.12.2013 ביום) בבירור הבקשה

 124   נדחתה הבקשה

 רשות מול בירור אחרי נדחתה הבקשה

 האוכלוסין
147 

 כ"סה

 

202,057 

 

 תוחקר והלקחים יושמו בהתאם  האירוע . הנפקת שני דרכונים לילדים עם אותה תמונת פנים –אירוע  חריג •
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 מניעת הרכשה כפולה ובדיקת חלופות  

  תעודות מאות הנפקת נמנעה – כפולה להרכשה חשד•
 לבעליהן שייכים/תקינים שאינם ביומטריים נתונים הכוללות

 

  עד יולי) המדווחת התקופה במהלך החלה החלופות בחינת•
 המבחן תקופת פרוטוקול למתווה בהתאם(2013 דצמבר

 

  סטטיסטיות בדיקות בסיס על מבוצעת החלופות בחינת•
 ביומטריות רשומות אלפי עשרות על המבוצעות

 

  את המבהיר מפורט מסמך יוצג ,(14 אוגוסט) הבא בדוח•
 תוצאותיה ואת הבדיקה תהליכי

 

  בתחומי מקצועיים טכניים גורמים ידי על מבוצעות הבדיקות•
 והביומטריה הסטטיסטיקה
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 סיכום

וממשיכות בתקופה  )התוצאות הטובות אשר עולות מתקופת הדיווח הראשונה •

משקפות את ההיערכות הנרחבת אשר בוצעה לקראת יישום החלפת התעוד , (השנייה

 המאגרוהקמת 
 

וכן מתקיימים תהליכי שיפור וייעול  , אשר הופקו בתקופת הדיווח יושמוהלקחים •

 מתמידים
 

האוכלוסין והרשות הביומטרית עומדות בהצלחה במשימת החלפת התעוד רשות •

 והתחזותלאזרחי המדינה תוך הקמת מאגר נתונים ביומטריים המונע גניבת זהות 
 

 במהלך  המצטרפים מעידה על אמון הציבור כמות •
 

לתעוד ביומטרי חכם משולב במאגר ביומטרי מהווה עליית מדרגה משמעותית  המעבר •

באמינות התעוד של תושבי מדינת ישראל וביכולותיה לספק מגוון שירותים על בסיס  

 תיעוד זה


