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לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים  33של הממונה על הפרטיות בהתאם להוראות סעיף דיווח שנתי : הנדון

 9002-ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, תש"ע

 
 

לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  33בהתאם להוראות סעיף 

 כדלקמן:שנתי "(, אני מתכבד למסור דיווח החוק" -)להלן  9002-ובמאגר מידע, תש"ע

 
 הביומטריים הזיהוי במסמכי בחרו אשר תושבים  439,237במאגר כלולים פרטיהם הביומטריים של  .1

 .9012 ביוני 30 ליום נכון וזאת

של שתי  אצבע טביעות וכן פנים תמונת הכוללות רשומות נשמרות  במאגר - המידע השמור במאגר .9

 נכללים לא כלשהם ביוגרפיים או דמוגרפיים נתונים או הזהות מספר כמו מרשם נתוני. בלבדאצבעות 

 בין הקישור. הזהות מספר מזהה שאיננו מספר ידי על מזוהה במאגר רשומה כל.  הביומטרי במאגר

 למספר הזהות אינו מתאפשר ברשות לניהול המאגר הביומטרי. ביומטרית במאגר רשומה

 -תקופה שעד הה. הדרגתית תהיה החוק של תחולתו קובע כי לחוק 11 סעיף - העברת מידע מהמאגר .3

, ובפרט החוק הוראות יישום אופן ייבחנו ך תקופה זובמהל, מבחן כתקופת ההוגדר 3130339013

ביומטרי  מידע של הוצאה תאפשרמתבמהלך תקופה זו לא  .הביומטרי במאגר השימוש אופןהנחיצות ו

)אישור או דחיה  הזיהוי תוצאתהמידע המועבר מהמאגר הינו העברת  חיצוני. לגורם מהמאגר כלשהו

וזאת  במאגר הרשומות השוואת לאחר לרשות האוכלוסין  נתונים ביומטריים(העברת בלבד, ללא 

 הנפקה של מסמך מזהה לתושב. עצירתהנפקה או אישור לצורך 
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 כל. ככל הניתן מצומצם הינו למאגר הגישה מורשי מספר, בחוק שנקבע כפי - מורשי הגישה למאגר  .1

 רמת. הכללי הביטחון שירות לחוק 12 בסעיף כמשמעותה ביטחונית התאמה בדיקת עברו הגישה בעלי

 הגישה בעלי של חשיפתם טרם". ביותר סודי"  -לרמת סיווג  הינה אלה תפקידים לבעלי שנקבעה הסיווג

 התחייבות על חתמו וכן מידע ואבטחת פרטיות בנושאי הדרכה ל"הנ  עברו במאגר המצוי למידע

 לניהול הרשות ראש ידי על נקבעו הגישה מורשי. ייחשפו אליו למידע הנוגע בכל סודיות על לשמירה 

 וראש הממשלה.     הפנים שר ואושרו על ידי הביומטרי המאגר

                 בתקופת הדיווח הנוכחית צומצם מספרם של מורשי הגישה במורשה גישה אחד.       

מאגר הביומטרי בכל הנוגע במהלך תקופת הדיווח בלא אירעו כל אירועים חריגים  - אירועים חריגים .2

לרבות ניסיונות לקבל מידע מהמאגר הביומטרי , לפרטיותם של התושבים אשר פרטיהם כלולים במאגר

 ממי שאינו מורשה לכך, או להעביר מידע מהמאגר הביומטרי למי שאינו מורשה לכך. 

 הפרטיות על ממונה, הרשות עובדי מבין, ימנה, המשפטים שר בהסכמת, השרלחוק קובע כי,"  93סעיף  .3

 הזיהוי שאמצעי התושבים של הפרטיות שמירת על יפקח הפרטיות על הממונה; הביומטרי במאגר

 חוק לפי להוראות בהתאם, הביומטרי במאגר כלולים שלהם הביומטריים הזיהוי ונתוני הביומטריים

 . "זה חוק ולפי הפרטיות הגנת

 

 :המדווחת בתקופה הפרטיות על הממונה פעולות להלן

 

על בסיס  ביומטרי למידע הנוגע משתמשים בכל פעולות וניטור בקרות ביצוע -שוטף  ניטורבקרות ו .3.1

 .מרכזית ובקרה ניטור מערכת

 תוך מתן מענה לאיומים ולסיכונים לפרטיות. הליכים תקביעת נהלים ו .3.9

 הנחיית עובדי הרשות לניהול המאגר הביומטרי בכל הנוגע לשמירה על הפרטיות. .3.3

 בנושאי הגנת הפרטיות. הביומטרי המאגר לניהולמתן ייעוץ לראש הרשות  .3.1

, עמידה בדרישות עובדי הרשות לניהול המאגר הביומטרי להגברת מודעותלתקופתיות  הדרכותקיום  .3.2

 החוק, ההנחיות והנהלים הנוגעים לשמירה על הפרטיות.

 רגיש.המידע פעולות באת יכולות המעקב והבקרה אחר  פרתהמשהטמעתה של מערכת ייחודית  .3.3

 ובחינת עדכוןהכולל  פרטיות בנושא המאגר הביומטרישל הרשות לניהול  תקופתית היגוי ועדת כינוס .3.6

 .להתמודדות והמלצות סיכומים,  הפרטיות על האיומים

ולרשות  הביומטרי המאגר לניהול המשותפת לרשות רשותית-בין תקופתית היגוי ועדת כינוס .3.6

 והמלצות סיכומים,  הפרטיות על האיומים ובחינת עדכון פרטיות הכולל האוכלוסין בנושא

 .להתמודדות
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שותף, כנציג הרשות לניהול המאגר הביומטרי בוועדות היגוי משותפות לגורמים בעלי ממשק עתידי  .3.2

 רשות לניהול המאגר הביומטרי.ל

 משרד עם התייעצותלאחר  המידע מאגרי ברשם מידע כמאגר הביומטרי המאגררישום  .3.10

 ומינוי מנהל מאגר. המשפטים

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                               
 
 

 מאיר גופשטיין                                                                                                                                
 

 הממונה על הפרטיות                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 


