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משרד הפני
פעולות הביקורת
במשרד הפני וברשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול נעשתה ביקורת על
הפעולות שנעשו לש הנפקת "תעודת זהות חכמה" .ואלה הנושאי העיקריי
שנבדקו :תהליכי קבלת ההחלטות בדבר הפרטי שתכיל תעודת הזהות
החכמה; היערכות המשרד והרשות למימוש ההחלטות ,לרבות ייזו שינויי
חקיקה נדרשי; התקשרויות לרכישת שירותי וציוד ותקצוב הפרויקט.

פרויקט תעודת זהות חכמה
תקציר
תעודת הזהות משמשת במדינת ישראל אמצעי רשמי לזיהוי תושבי .היא כוללת
העתק של הנתוני הרשומי במרש האוכלוסי על כל אזרח ותושב במדינה
ומשמשת ראיה לכאורה לנכונות הנתוני האלה .במש השני התפתח השימוש
בתעודת הזהות ,והתעודה נעשתה ג אמצעי זיהוי בתחו הביטחוני ובתחו הכלכלי.
במרס  1995מינה משרד הפני )להל ! המשרד( ועדת היגוי שתבח את האפשרות
להנפיק תעודת זהות ממוחשבת במקו תעודת הזהות הנהוגה כיו ושתגבש הצעה
בנושא .ואלה הבעיות העיקריות שמצאה הוועדה במתכונת הנוכחית של תעודת
הזהות :היכולת לייצר בקלות תעודת זהות מזויפת; היעדר מאגר תצלומי עדכני
ונגיש במרש האוכלוסי; היעדר חתימה ממוחשבת היכולה לשמש אמצעי נוס%
לזיהוי ואמצעי למניעת זיופי; חוסר היכולת לקרוא את פרטי התעודה באמצעות
המחשב .ועדת ההיגוי המליצה לייצר תעודת זהות חדשה שישולב בה שבב אלקטרוני
)"כרטיס חכ"( שתהיה בעלת עמידות משופרת ,שתהיה קשה ככל האפשר לזיו,%
שתהיה בעלת כושר התעדכנות ודיוק ושתיוצר מחומרי חדשניי ובטכנולוגיות
מתקדמות )להל ! תעודת זהות חכמה(.
בדצמבר  2001פרס המשרד מכרז לבחירת ספק שייצר את תעודת הזהות החכמה
)להל ! המכרז הראשו( .בדצמבר  2003ביטל בית המשפט את המכרז עקב פגמי
מהותיי שמצא בו.1
באוגוסט  2005פרס המשרד מכרז נוס %לייצור תעודת זהות חכמה )להל ! המכרז
השני( .בנובמבר  2007החליטה ועדת המכרזי של המשרד כי היא דוחה את הצעתה
__________________
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של חברה א' ,היחידה שעמדה בתנאי הס %של המכרז )להל ! הספק( ,מפני
שהתשלו שדרשה בעד מימוש הפרויקט היה גבוה בהרבה מהאומד שקבעה
הוועדה .למשרד אושר להתקשר בפטור ממכרז ולנהל משא ומת ע הספק ,ובדצמבר
 2008חת המשרד עמו על הסכ להקמת מפעל לייצור תעודות הזהות החכמות.
מתחילת שנות האלפיי ועד אמצע  2008היה המשרד אחראי לפעולות להנפקת
תעודת הזהות החכמה ,וגורמי במינהל האוכלוסי היו א %ה מעורבי בה .ביולי
 2008החלה לפעול במשרד רשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול )להל ! רשות
האוכלוסי( .הרשות נועדה להחלי %את מינהל האוכלוסי ולשאת באחריות ליישו
מדיניות הממשלה ולמימוש סמכויות שר הפני בתחו הטיפול בנתיני זרי
ובתחו האוכלוסי.
בדצמבר  2009התקבל בכנסת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי 2ונתוני זיהוי
ביומטריי במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע!) 2009להל ! חוק המאגר
הביומטרי( .בחוק האמור נקבע שהוא ייוש בהדרגה במש תקופת מבח של שנתיי
עד ארבע שני ,שבמהלכ יחולו הוראות החוק רק על תושבי שיסכימו שיינטלו
מה אמצעי זיהוי ביומטריי .עוד קובע החוק כי כדי להוציאו לפועל יש לעשות מגוו
פעולות ,דוגמת התקנת צו ותקנות ,הקמת רשות לניהול המאגר הביומטרי ,מינוי בעלי
תפקידי שוני ועוד.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי  ! 2009יולי  ,2010בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את הפעולות
שעשו משרד הפני ורשות האוכלוסי לש הנפקת תעודות זהות חכמות .בדיקות
השלמה נעשו בספטמבר  .2010ואלה הנושאי העיקריי שנבדקו :תהליכי קבלת
ההחלטות בדבר הפרטי שתכלול תעודת הזהות; היערכות המשרד ורשות האוכלוסי
ליישו ההחלטות האלה ,לרבות ייזו שינויי חקיקה נדרשי; התקשרויות לרכישת
שירותי וציוד ותקצוב הפרויקט .הבדיקה נעשתה ביחידות המטה של משרד הפני
וברשות האוכלוסי .בדיקות השלמה נעשו במחלקת ייעו -וחקיקה שבמשרד
המשפטי ,באג %התקציבי במשרד האוצר ובמשטרת ישראל.

עיקרי הממצאי
 .1עד יוני  2007סבר המשרד כי בתעודת הזהות יש לשלב תמונת תווי פני )להל !
תצלו ממוחשב( ולא טביעות אצבעות ,וכי הטמעת החידושי הביומטריי במסמכי
הזיהוי תיעשה בהדרגה ובלי לעכב את הנפקת תעודת הזהות החכמה ואת השימוש
בה .ביולי  2007התחלפו השר והמנכ"ל במשרד ,ח"כ מאיר שטרית מונה לשר הפני,
ומר אריה בר מונה למנכ"ל המשרד והתקבלו החלטות שמשמעות שינוי במדיניות
המשרד .במסגרת זו נקבע כי במסמכי הזיהוי החדשי ישולבו תצלו ממוחשב
__________________
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בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי ונתוני זיהוי ביומטריי במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע"
 2009מוגדר המונח "ביומטרי" כ" :%מאפיי אנושי פיזיולוגי ייחודי של אד ,הנית למדידה
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ותמונת טביעות אצבעות שאפשר להפיק מה נתוני זיהוי ביומטריי )להל ! אמצעי
זיהוי ביומטריי( .המימוש של החלטות אלה היה כרו בעיכוב נוס %עקב הצור
בייזו תיקוני בחקיקה ראשית ,בגיבוש תורת הפעלה חדשה ובאישורה וכ
בהתאמת התשתיות ותהליכי ההנפקה.
 .2מנכ"ל משרד הפני דאז ביקש באוקטובר  2007מהמטה ללוחמה בטרור
שבמשרד ראש הממשלה לגבש עבור משרד הפני את תורת ההפעלה 3ל"שילוב
ביומטריה בתיעוד לאומי 'חכ'" )להל ! תורת ההפעלה( .יישו תורת ההפעלה צפוי
להשפיע על תהליכי העבודה שיתקיימו בלשכות רשות האוכלוסי ועל ההתמודדות ע
סיכוני שוני שתהליכי העבודה אמורי לתת לה מענה .בביקורת נמצא שבמהל
גיבוש תורת ההפעלה לא שותפו כל הגורמי המקצועיי ברשות האוכלוסי ,לרבות
אלו המופקדי על עבודת המרש והלשכות.
 .3נוהל מפת"ח 4קובע כי בכל פרויקט מחשוב אמורה לפעול מינהלת פרויקט
המהווה צוות מקצועי האחראי לניהול השוט %של הפרויקט .החלפת תעודות הזהות
לכלל האוכלוסייה היא מהל מורכב המחייב עבודת מטה הכוללת קבלת החלטות,
גיבוש מדיניות ,הכנת תכניות ,הבניית תהליכי ותיאו בי גורמי רבי .לש כ
יש להקי מינהלת שתהיה אחראית לניהול הפרויקט על היבטיו השוני .עד יולי
 2010טר הוקמה מינהלת פרויקטי לליווי הפרויקטי הנוגעי לתיעוד לאומי:
תעודת זהות חכמה ,דרכו ביומטרי וארכיב ממוחשב )להל ! הפרויקטי לתיעוד
לאומי(.
 .4בדצמבר  2008חתמו כאמור נציגי המשרד על הסכ ע הספק לייצור תעודות
זהות חכמות ,וזאת קוד שהוסדרו בחקיקה ראשית שינויי החקיקה הדרושי ,וכ
נוצר מצב שבו יש סיכו שלפחות חלק מ ההשקעה בפרויקט עלול לרדת לטמיו .על
פי הנחיית היוע -המשפטי לממשלה מספטמבר  2004אי לפרס מכרז בנסיבות
שבה הוראות מהותיות במכרז מתבססות על הצעת חקיקה שטר אושרה בכנסת.
בהתקשרו ע הספק בטר הושלמו הליכי החקיקה פעל המשרד שלא ברוח הוראות
היוע -המשפטי לממשלה.
 .5בתוספת שצורפה למסמכי המכרז השני ונעשתה לחלק מההסכ שתוקפו חמש
שני נכתב כי התעודות החכמות ייוצרו בשני שלבי :בשלב הראשו ייוצרו כרטיסי
חכמי גולמיי )להל ! כרטיסי גולמיי( ,5ובשלב השני יוטבעו בכל כרטיס גולמי
פרטי הזהות של בעל התעודה ,תהלי המכונה פרסונליזציה .6לפי התוספת ,בשני
 2013!2010אמור הספק לייצר  5מיליו כרטיסי גולמיי ,תמורת תשלו של כ!161
מיליו ש"ח .מאחר שבחוק המאגר הביומטרי נקבע שהוא יוחל בהדרגה ,ומאחר
שייתכ ששר הפני ידחה את החלתו ,יש חשש שהכרטיסי הגולמיי שהספק ייצר
על פי ההסכ ימתינו במש שני למימוש שלב הפרסונליזציה ,דבר המעורר שאלה
__________________
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מסמ %כתוב המנחה את עבודת הארגו על פי יעדיו :דרכי פעולה ,סוג האמצעי שיינקטו והגדרת
סמכויות .את המסמ %מאשר הדרג הבכיר בארגו.
נוהל מפת"ח הוא נוהל מסגרת לפיתוח מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה ולתחזוק .הנוהל מפרט
את השלבי בחיי המערכת הממוחשבת ואת התוצרי הנדרשי בכל אחד מה .זהו נוהל מחייב
במשרדי הממשלה על פי החלטת ועדת השרי לכלכלה מאוקטובר  ,1991שקיבלה תוק( של החלטת
ממשלה ,ועל פי הוראות התכ".
כרטיסי פלסטיי ,ובה שבב אלקטרוני ע מערכת הפעלה ,שטר עברו תהלי %פרסונליזציה.
תהלי %שבו נצרבי על השבב של הכרטיס החכ פרטי אישיי שוני של אד מסוי ,וכ %נעשה
הכרטיס החכ לתעודת זהות המבוססת על כרטיס חכ.
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בדבר הצדקת ההוצאה בעת הזאת .זאת ועוד ,נוכח השינויי הטכנולוגיי יש חשש
שהכרטיסי הגולמיי יהיו מיושני בהשוואה לטכנולוגיה שתהיה בעוד כמה שני
כאשר יצא לפועל שלב הפרסונליזציה.
 .6כבר בשנת  2003החל המשרד לטפל בנושא הכללת תצלו ממוחשב בתעודת
הזהות .במסגרת זו פרס מכרז ,שיל לספק וליוע -וביצע פיילוט כדי לבצע תצלומי
ממוחשבי לש הדפסת על התעודות שהוא מנפיק .במועד סיו הביקורת ,יולי
 ,2010טר שולב התצלו הממוחשב בתעודות הזהות.
 .7בשני  2007!2006פותחו על פי הזמנת המשרד ובמימונו מערכת לתחקור ואימות
ו"מערכת דיוק" שנועדה לצילו ,לסריקת תצלומי ולשמירת בבסיס הנתוני של
מערכת מרש האוכלוסי .עד יולי  2010טר הופעלה מערכת התחקור ,וממילא ג
לא מערכת דיוק ,בלשכות רשות האוכלוסי ולא נעשי בה תהליכי האימות
והתחקור ששימשו להצדקת הרכישה ולהשקעת הכספי ,תהליכי שהיו אמורי
לתרו לשיפור מהימנות הנפקת של תעודות הזהות והדרכוני.
 .8בשני  2010!2000התקשר המשרד ע יועצי לש ליווי הפרויקטי לתיעוד
לאומי ,ובכלל זאת פרויקט תעודת הזהות החכמה .נמצא כי המשרד מימ שירותי
ייעו -בנושא תעודת זהות חכמה וצילו ממוחשב בסכו כולל של כ! 5מיליו ש"ח
המגיע מ! 11תקנות תקציביות שונות .עוד נמצא שלגבי כמה יועצי נהג המשרד
במש כמה שני לאשר תשלומי לאותו יוע -ובאותה שנה מתקציב של כמה תקנות
בעת ובעונה אחת .תשלומי אלה שולמו א %על פי שהמשרד חת ע כל אחד
מהיועצי על הסכ אחד בלבד לרכישת שירותי ייעו .-כמו כ נמצא כי בכמה מקרי
שולמו התשלומי ליועצי מתקציב של תקנות שונות מאלה שהמשרד התחייב לה.

סיכו והמלצות
משרד הפני פועל זה כ! 15שני לקידו הנפקתה של תעודת זהות חכמה כדי
להנהיג תעודה בעלת עמידות משופרת ,שתהיה בעלת כושר התעדכנות ודיוק ,שתשפר
את מהימנות ההזדהות באמצעותה ואת שימושיותה במסגרת יזמות ממשל זמי,7
ושיהיה קשה ככל האפשר לזייפה .למרות פעולותיו הממושכות ולמרות ההוצאות
הגדולות שהוצאו במהל השני ,עד מועד סיו הביקורת טר הונפקו תעודות הזהות
החכמות .לפיכ ,נמש השימוש בתעודות הזהות הנהוגות זה כמה עשורי ,וכ
נמשכי הכשלי והסיכוני הנלווי לשימוש בה .המש השימוש בתעודות
במתכונת הנוכחית מאפשר לגורמי שוני לנצל לרעה לש ביצוע עברות פליליות
וכלכליות ,הגירה בלתי חוקית ופעילות הפוגעת בביטחו המדינה.
באמצע שנת  2007שינה המשרד את מדיניותו והחליט לכרו את הנפקתה של תעודת
הזהות החכמה בנטילת אמצעי זיהוי ביומטריי .בדצמבר  2009התקבל בכנסת חוק
הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי ונתוני זיהוי ביומטריי במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,
התש"ע! .2009לפי החוק האמור הכללת אמצעי הזיהוי הביומטריי בתעודת הזהות
החכמה תיעשה בהדרגה במש תקופת מבח של שנתיי עד ארבע שני ,שבמהלכ
__________________
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פרויקט של ממשלת ישראל שמטרתו ניצול טכנולוגיית המידע ורשת האינטרנט לש יצירת תשתית
טכנולוגית למת מידע לציבור ,לביצוע תשלומי ולמת שירותי ממשלתיי נוספי.
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יחולו הוראות חוק זה רק על תושבי שייתנו את הסכמת לכ .עוד קובע החוק כי
כדי להוציאו לפועל יש לעשות מגוו פעולות ,א אלה טר הושלמו במועד סיו
הביקורת ,לרבות אישור של צו ותקנות והקמת מסגרות מינהליות ,מנגנוני מדידה
ובקרה ומערכות ממוחשבות .נוכח האמור תידחה הנפקתה של תעודת הזהות החכמה
לכלל האוכלוסייה בכמה שני נוספות ,ותצא לפועל רק אחרי שהחוק יוחל במלואו.
מכל האמור לעיל עולה ,כי הטיפול בנושא זה נקלע למצב בלתי נסבל של העדר פתרו.
לש מניעת זיו %תעודות הזהות ! התכלית המוצהרת של משרד הפני שהוגדרה צור
לאומי חיוני ועמדה ביסוד המהל להחלפת תעודות הזהות ! ונוכח הקמתו של מער
לייצור תעודות הזהות החכמות בשנת  ,2010ממלי -משרד מבקר המדינה כי משרד
הפני ינקוט לאלתר מהלכי להנפקת של תעודות זהות חכמות לכלל האוכלוסייה
עוד קוד שייכללו בה אמצעי הזיהוי הביומטריי ,ובכ יקשה את זיופ ויגביר את
מהימנות השימוש בה.

♦
מבוא
 .1תעודת הזהות משמשת במדינת ישראל אמצעי רשמי לזיהוי תושבי .היא כוללת העתק של
הנתוני הרשומי במרש האוכלוסי על כל אזרח ותושב במדינה ומשמשת ראיה לכאורה לנכונות
הנתוני האלה .במש השני התפתח השימוש בתעודת הזהות ,והתעודה נעשתה ג אמצעי זיהוי
בתחו הביטחוני ובתחו הכלכלי .הנפקת תעודת הזהות ,תוכנה וצורתה מוסדרי בחוק מרש
האוכלוסי ,התשכ"ה) 1965להל  חוק מרש האוכלוסי( ,ובתקנות שנקבעו על פיו.
תעודת הזהות הקיימת במועד הביקורת נמצאת בשימוש כבר יותר משלושה עשורי .לפי נתוני
שמסר משרד הפני )להל  המשרד( הוא מנפיק מדי שנה בשנה כ 700,000תעודות זהות .מנתוני
המשרד עולה כי בשני  20092007דווח למשרד בכל שנה על אבד ,גנבה והשחתה של
כ 150,000תעודות זהות ,ובעקבות כ הונפקה לתושבי תעודת זהות חליפית.
נוכח ההתפתחות הטכנולוגית ונוכח תכונותיה הפיזיות של תעודת הזהות שבה משתמשי כיו,
אפשר לזייפה באמצעות מחשב ,סורק ,מדפסת ומכונת למינציה 8בלבד .קשה מאוד לזהות תעודת
זהות מזויפת בעי לא מקצועית .ממסמכי המשרד והמשטרה עולה שגורמי שוני מזייפי תעודות
זהות לש הגירה בלתי חוקית ,ביצוע עברות פליליות וכלכליות ופעילות הפוגעת בביטחו המדינה.
 .2במרס  1995מינה המשרד ועדת היגוי שתבח את האפשרות להנפיק תעודת זהות ממוחשבת
במקו תעודת הזהות הנהוגה ושתגבש הצעה בנושא .ואלה הבעיות העיקריות שמצאה הוועדה
במתכונת הנוכחית של תעודת הזהות :היכולת לייצר בקלות תעודת זהות מזויפת; היעדר מאגר
תצלומי עדכני ונגיש במרש האוכלוסי; היעדר חתימה ממוחשבת היכולה לשמש אמצעי נוס(
לזיהוי ואמצעי למניעת זיופי; חוסר היכולת לקרוא את פרטי התעודה באמצעות המחשב .ועדת
ההיגוי המליצה לייצר תעודת זהות חדשה שישולב בה שבב אלקטרוני )"כרטיס חכ"( שתהיה
בעלת עמידות משופרת ,שתהיה קשה ככל האפשר לזיו( ,שתהיה בעלת כושר התעדכנות ודיוק
ושתיוצר מחומרי חדשניי ובטכנולוגיות מתקדמות )להל  תעודת זהות חכמה( .מנכ"ל המשרד
__________________
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דאז אישר בסו( שנת  1995את המלצות ועדת ההיגוי ,והחליט להנפיק את תעודת הזהות החכמה עד
סו( אפריל .1996
 .3בשנת  1996בדק משרד מבקר המדינה בי היתר את סדרי ההנפקה של תעודות הזהות על ידי
משרד הפני ואת השימוש שנעשה שלא כדי בתעודות זהות וזיופ .ממצאי הביקורת פורסמו בדוח
שנתי  47של מבקר המדינה בפרק "תושבות ותעודת זהות") 9להל  הביקורת הקודמת( .משרד
מבקר המדינה קבע בביקורת הקודמת בי היתר כי "על א( שאותרו בעיות חמורות במתכונת
הקיימת של תעודת הזהות ,ובה היותה קלה לזיו( ויכולתה המוגבלת לשמש אמצעי זיהוי מהימ,
ועל א( שעוד בסו( שנת  1995הוחלט להנפיק בתו כמה חודשי תעודת זהות חדשה לא היה
למשרד במועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,1996אפיו המוצר הסופי של התעודה החדשה".
בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת קיבלה הממשלה במרס  101997החלטה שבה נקבע בי היתר כי
משרד הפני יסיי בתו שישה חודשי הכנת מפרט לתעודת הזהות החדשה .ג הכנסת קראה
בהחלטותיה בשנת  1998בעקבות הביקורת הקודמת לפעול להנפקת תעודת זהות חדשה ,אשר
תכלול מאפייני שישפרו את ערכה ככלי זיהוי בטוח ויקשו ככל הנית את זיופה ועשיית שימוש
פסול בה .בפברואר  1999דיווח יו"ר ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה ,במסגרת "מעקב אחר
ביצוע החלטות הכנסת" 11כי משרד הפני פועל לשינוי תעודת הזהות לכרטיס חכ.
‰˙¯Âˆ ˙‡Â ‰˙ÂÎ˙Ó ˙‡ ‰È˘ ‡Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Í‡ ,ÌÈ˘ 14 ÂÙÏÁ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó
˘.‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈÂÎÈÒ‰Â ÌÈÏ˘Î‰ ÌÈÎ˘Ó ÍÎÈÙÏÂ ,˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ Ï
 .4פרויקט הנפקתה של תעודת הזהות החכמה נועד כאמור להקשות את זיו( תעודות הזהות,
לשפר את מהימנות ההזדהות באמצעות ולהגביר את שימושיות במסגרת יזמות ממשל זמי.12
בדצמבר  2001פרס המשרד מכרז לבחירת ספק שייצר את תעודת הזהות החכמה )להל  המכרז
הראשו( .בדצמבר  2003ביטל בית המשפט את החלטת ועדת המכרזי של המשרד בדבר החברה
הזוכה במכרז ואת המכרז עצמו ,עקב פגמי מהותיי שמצא בהלי קבלת ההחלטות ובהחלטות
שקיבלה ועדת המכרזי ועקב פגמי שמצא בהצעת החברה שוועדת המכרזי קבעה כזוכה.13
באוגוסט  2005פרס המשרד מכרז נוס( לייצור תעודת זהות חכמה )להל  המכרז השני(.
בנובמבר  2007החליטה ועדת המכרזי של המשרד כי היא דוחה את הצעתה של חברה א' ,היחידה
שעמדה בתנאי הס( של המכרז )להל  הספק( ,מפני שהתשלו שדרשה בעד מימוש הפרויקט היה
גבוה בהרבה מהאומד שקבעה הוועדה .בעקבות כ פנה המשרד ,בהמלצת ועדת המכרזי ,אל
ועדת הפטור באג( החשב הכללי במשרד האוצר וקיבל את אישורה להתקשר בפטור ממכרז ולשאת
ולתת ע הספק ,שעמד בתנאי הס( במועד הגשת ההצעות במכרז .כמו כ אישרה הוועדה למשרד
לשאת ולתת ע גורמי אחרי ,א ייכשל המשא ומת ע הספק .המשרד נשא ונת ע הספק,
ובדצמבר  2008חת עמו על הסכ להקמת מפעל לייצור תעודות הזהות החכמות .ביולי 2010
אישר המשרד לספק להתחיל לייצר את הכרטיסי החכמי הגולמיי של תעודות הזהות ,והספק
החל לייצר.
__________________
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ראו מבקר המדינה" ,(1997) 47 È˙˘ ÁÂ„ ,תושבות ותעודת זהות" ,עמ' .590$564
החלטה בק 2/של ועדת השרי( לענייני ביקורת המדינה מ.17.3.1997$
משרד ראש הממשלה ,אג* בכיר לביקורת המדינה וביקורת פנימית ,ירושלי( ,פברואר .1999
פרויקט של ממשלת ישראל שמטרתו ניצול טכנולוגיית המידע ורשת האינטרנט לש( יצירת תשתית
טכנולוגית למת ,מידע לציבור ,לביצוע תשלומי( ולמת ,שירותי( ממשלתיי( נוספי(.
עת"מ )ירושלי(( - Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· Ï‡¯˘È (Ò‡.È„.È‡) ÒÓËÒÈÒ ‰Ë‡„ ˜ÈÂ¯Ë˜Ï‡ 601/03
 ,ÌÈÙ‰ „¯˘Óתקדי.,
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מאז ביטול המכרז הראשו ,בסו(  ,2003ועד חתימת ההסכ בעקבות המכרז השני ,בסו( ,2008
התחלפו לעתי תכופות שרי הפני והמנכ"לי שכיהנו במשרד :ארבעה שרי שימשו שרי פני,
ונוס( על כ מילא ג ראש הממשלה את מקומו של השר; כמו כ כיהנו במשרד ארבעה מנכ"לי.
בפרק הזמ האמור נידונו במשרד מאפייני תעודת הזהות החכמה.
החלפת תעודות הזהות הנהוגות כיו בתעודות זהות חכמות מחייבת ,נוס( על הקמת מפעל לייצור,
ג היערכות במגוו תחומי ,לרבות :גיבוש מדיניות; שינויי חקיקה; ייזו פרויקטי של מחשוב
וניהול; ניהול מכרזי; התקשרות ע ספקי לש עשיית שינויי בתשתיות המחשוב ,לרבות
רכישת ציוד ושירותי; שינוי תהליכי עבודה בלשכות רשות האוכלוסי; גיוס כוח אד והכשרתו;
הכנת נוהלי עבודה חדשי והדרכת עובדי; הקצאת תקציבי.
עד אמצע  2008היה המשרד אחראי לפעולות האמורות ,וגורמי במינהל האוכלוסי היו א( ה
מעורבי בה .ביולי  2008החלה לפעול במשרד רשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול )להל 
רשות האוכלוסי( .הרשות נועדה להחלי( את מינהל האוכלוסי במשרד הפני ולשאת באחריות
ליישו מדיניות הממשלה ולמימוש סמכויות שר הפני בתחו הטיפול בנתיני זרי ובתחו
האוכלוסי ,כולל הטיפול בנושא תעודת הזהות החכמה .במסגרת תפקידה של הרשות בתחו
האוכלוסי היא מפעילה לשכות רשות אוכלוסי הפזורות בכל רחבי האר.-
בדצמבר  2009התקבל בכנסת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי 14ונתוני זיהוי ביומטריי
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע) 2009להל  חוק המאגר הביומטרי( .בחוק האמור נקבע
שהוא ייוש בהדרגה במש תקופת מבח של שנתיי עד ארבע שני ,שבמהלכ יחולו הוראות
החוק רק על תושבי שיסכימו שיינטלו מה אמצעי זיהוי ביומטריי.
בחודשי יולי   2009יולי  ,2010בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את הפעולות שעשו משרד
הפני ורשות האוכלוסי לש הנפקת תעודות זהות חכמות .בדיקות השלמה נעשו בספטמבר .2010
ואלה הנושאי העיקריי שנבדקו :תהליכי קבלת ההחלטות בדבר הפרטי שתכלול תעודת הזהות;
היערכות משרד הפני ורשות האוכלוסי ליישו ההחלטות האלה ,לרבות ייזו שינויי חקיקה
נדרשי; התקשרויות לרכישת שירותי וציוד; תקצוב הפרויקט .הבדיקה נעשתה ביחידות המטה
של משרד הפני וברשות האוכלוסי .בדיקות השלמה נעשו במחלקת ייעו -וחקיקה שבמשרד
המשפטי ,באג( התקציבי במשרד האוצר ובמשטרת ישראל.

פעולות המשרד להנפקת תעודות זהות חכמות
 .1עוד בשנות התשעי של המאה העשרי החליט המשרד כאמור להנהיג בתעודת הזהות
שינויי שמטרת זיהוי מדויק של בעל התעודה ומניעת זיו( .ואלה המטרות העיקריות שפורטו
במסמכי המכרז הראשו מדצמבר ) :2001א( למנוע בלאי וזיופי באמצעות שימוש ברכיבי
מיוחדי; )ב( לאפשר לפקידי לשכות המשרד ,לכוחות המשטרה ,לגורמי אכיפת החוק ולגופי
אחרי לאמת ביעילות את זהות של מחזיקי תעודות באמצעות שימוש בכרטיסי חכמי;
)ג( לשפר את השירותי המקווני ולאפשר באמצעות התעודה החכמה שימוש בחתימה

__________________
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בחוק המאגר הביומטרי מוגדר המונח "ביומטרי" כ " :מאפיי ,אנושי פיזיולוגי ייחודי של אד( ,הנית,
למדידה ממוחשבת".
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דיגיטלית  15א אכ יוחלט לשלבה בתעודת הזהות החכמה וא יוסדרו ההיבטי המשפטיי
הקשורי בכ.
 .2לפני פרסו המכרז הראשו בשנת  2001בדק המשרד א יש צור בשינויי חקיקה לש
הנפקת תעודת זהות חכמה .עור די מהלשכה המשפטית במשרד הגיש חוות דעת למינהלת
הפרויקט שהקי מנכ"ל המשרד דאז ,ולפיה יידרשו שינויי בחקיקת המשנה )תקנות מרש
האוכלוסי( .מינהלת הפרויקט החליטה כי ת/כ הצעה לתיקו התקנות על פי חוות הדעת האמורה.
התברר כי המשרד ומינהל האוכלוסי לא הכינו הצעה לתיקו התקנות ,על א( חוות הדעת .כאמור,
את המכרז הראשו ביטל בית המשפט בדצמבר  .2003בעקבות הביטול החל המשרד לפעול
לפרסו מכרז שני ,וזה פורס כאמור באוגוסט .2005
על פי הנחיה שנת היוע -המשפטי לממשלה בספטמבר  ,2004אי לפרס מכרז "· Ô‰· ˙Â·ÈÒ
) "˙Ò Î· ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë˘ ‰˜È˜Á ˙Úˆ‰ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙Ó ...Ê¯ÎÓ· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â‡¯Â‰ההדגשה במקור(.
בעקבות הנחיה זו ,בדצמבר  ,2004הגיש היוע -המשפטי של מינהל האוכלוסי חוות דעת שבה
נכתב כי אכ נדרשי שינויי בחקיקת המשנה ,א שינויי אלה טכניי במהות ,ולכ אי מניעה
לפרס מכרז ובד בבד לעשות שינויי בחקיקת המשנה .עוד נכתב בחוות הדעת כי היות שהמכרז
שהמשרד עומד לפרס אינו עוסק בשלב זה בסוגיית הביומטריה ,הרי א( א מדובר בסוגיה
הטעונה חקיקה ראשית אי זה משנה לפי שעה.
לפיכ קבע המשרד שכדי שלא לעכב את מימוש הפרויקט ,המכרז השני יפורס ג א טר
הושלמו שינויי החקיקה ,א יצוי בו במפורש שמימושו מותנה בהשלמת הליכי החקיקה .באוגוסט
 2005פרס המשרד את המכרז השני ,קוד שהושלמו שינויי החקיקה ,א כלל בו תנאי שלפיו
יחתו המשרד על הסכ ההתקשרות ע הזוכה רק אחרי שיאושרו כל תיקוני החקיקה הנדרשי
למימוש הפרויקט.
 .3באוגוסט ובספטמבר  ,2005אחרי שפורס המכרז השני ,קיי המשנה ליוע -המשפטי
לממשלה )חקיקה( דאז ,מר יהושע שופמ ,דיוני בנושא "הקמת והחזקת מאגר תמונות בידי גופי
ממשלתיי" .הגופי שבה דובר ה משרד התחבורה ומשרד הפני .הדיוני התקיימו במהל
בירור בנושא עמידת של גופי אלה בדרישות החקיקה בעניי הגנת הפרטיות .בתחילת הדיוני
התברר כי משרד הפני כבר נקט בעבר פעולות להקמת מאגר תמונות של תווי פני )להל  תצלו
ממוחשב( ,שבמסגרת פרס בשנת  2003מכרז להכללת תצלומי ממוחשבי ב"מערכת אביב",
המערכת הממוחשבת של מרש האוכלוסי )להל  מערכת אביב( ,כדי להשתמש בה במהל
הנפקת תעודות זהות ודרכוני .כמו כ ,התברר כי המשרד פועל לתק את תקנות מרש האוכלוסי
כדי להתאימ למאפייני תעודת הזהות החכמה ,כפי שבאו לביטוי במכרז שפרס ,וא( הכי טיוטת
תיקו לתקנות .המשרד סבר כי כדי להסדיר את מאגר התצלומי הממוחשבי אפשר להיתלות
בסעי(  25בחוק מרש האוכלוסי ,המאפשר להצמיד תמונה לתעודת הזהות .בדיוני התברר כי
משרד המשפטי היה סבור שיש קושי לפרש סעי( זה כסעי( המסדיר את שמירת התצלו
הממוחשב ,ג מפני שפרטי המרש המנויי בסעי(  2בחוק מרש האוכלוסי אינ כוללי תמונה,
ובעיקר מפני שהמשרד ביקש ליצור מאגר תצלומי ממוחשבי שרמת תאפשר להפיק מה בעתיד
נתוני זיהוי ביומטריי.
בהמש הדיוני במשרד המשפטי הוחלט כי אי להסתפק בחקיקת משנה בעניי שילוב תצלו
ממוחשב בתעודת הזהות ובעניי הקמת מאגר תצלומי ממוחשבי בעל יכולות ביומטריות.
בעקבות הדיוני במשרד המשפטי התגבשה במשרד הפני ההבנה שיש לתק את החקיקה
הראשית כדי שיהיה אפשר להשלי את הנפקת תעודת הזהות החכמה ,שבה ייעשה שימוש בתצלו
__________________
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חתימה אלקטרונית מאושרת או חתימה אלקטרונית מאובטחת כמוגדר בחוק חתימה אלקטרונית,
התשס"א ,2001$ותקנותיו .חתימה אלקטרונית משמעה חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימ,
אלקטרוני ,שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני.
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ממוחשב .לפיכ יז המשרד תיקו לחוק מרש האוכלוסי )תיקו מס'  ,(10התשס"ז) 2006להל 
הצעת חוק מרש האוכלוסי ]תיקו מס'  ,([10שעניינו שילוב תצלו ממוחשב בתעודות הזהות
ובדרכוני ושמירת התצלומי במאגר שינוהל במשרד .ההצעה אושרה בכנסת בקריאה ראשונה
בינואר .2007
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי בשני האחרונות מתמודדת מדינת ישראל ע תופעה קשה
של זיו( תעודות הזהות ,וכי חלק ניכר מהזיופי בתעודות הזהות נעשי באמצעות החלפת התצלו
המוצמד לתעודה .שילוב תצלו ממוחשב בתעודת הזהות יהיה בו "כדי להגביר את אמינות הזיהוי
של בעל התעודה ...בדר זו לא נית יהיה להחלי( ,להפריד או להוציא את התצלו מהתעודה ,ובכ
יוגברו אמצעי הביטחו מפני זיו( של תעודות זהות" .עוד נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק כי
"טכנולוגיית הצילו שבה ישתמש המשרד תאפשר בעתיד ,ככל שהדבר יאושר ,הפעלת שיטת זיהוי
ביומטרית שתסייע א( היא במניעת זיופי".
המשרד החליט לעשות שינויי בתעודת הזהות ,א בדיעבד התברר לו שהשינויי הללו מחייבי
תיקוני בחקיקה הראשית וכי  בניגוד לחוות הדעת של היוע -המשפטי של מינהל האוכלוסי
מדצמבר   2004אי מדובר בשינויי טכניי שאפשר לתקנ בחקיקת משנה.

קביעת הפרטי שתכלול תעודת הזהות החכמה
 .1סוגיית הפרטי שתכלול תעודת הזהות החכמה עלתה לדיו בסו( שנות התשעי ,ובכלל זה
הועלה הצור לכלול נתוני זיהוי ביומטריי בתעודות הזהות החכמות .בראשית שנות האלפיי
הועלתה הסוגיה במסגרת דיוני ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה ,שנדרשה לנושא בעקבות שני
דוחות מבקר המדינה) :א( דוח מבקר המדינה בעניי "תושבות ותעודת זהות" 16שמצא כאמור כי
א( שאותרו בעיות חמורות במתכונת הנוכחית של תעודת הזהות ,ובה היותה קלה לזיו( ,וא(
שבסו(  1995הוחלט להנפיק בתו כמה חודשי תעודה חדשה ,לא היה למשרד ,במועד סיו
הביקורת בדצמבר  1996אפיו של המוצר הסופי; )ב( דוח מבקר המדינה בעניי "מער החקירות
של עבירות הונאה" 17אשר הצביע על כ שע השני עלתה רמת התחכו וגדל ההיק( של עברות
ההונאה בישראל ,ובכלל זה זיו( מסמכי דוגמת אשרות שהייה לעובדי זרי ,רישיונות נהיגה,
דרכוני ותעודות זהות .המשטרה ציינה בתשובתה דאז למשרד מבקר המדינה כי "בכל הקשור
למסמכי מזויפי  דרכוני ,תעודות זהות ,אשרות ועוד  נראה כי הטיפול המשטרתי היזו
והחקירתי אכ לוקה בחסר".
ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה הקימה בסו( שנת  2002צוות בימשרדי שיבדוק א נדרשי
יישומי ביומטריי בשירות המדינה ,וא כ  כיצד אפשר להשתמש ביישומי אלה .הצוות הגיש
לוועדה המלצות ,ולפיה יש לעודד הכללת "מזהי ביומטריי" בתעודות הזהות ולהקי מאגר
ביומטרי.
במרס  2005החליטה ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה 18שעד ספטמבר  2005יכי המשרד
תזכיר חוק שיכלול את שינויי החקיקה הנדרשי כדי לשלב אמצעי זיהוי ביומטריי בתעודת הזהות
החכמה וכדי "שהמזהי הביומטריי שיילקחו יישמרו במאגר מרכזי" .כמו כ צוי בהחלטה כי
הכנת תזכיר החוק לא תעכב את תהלי הטיפול בהנפקת תעודת הזהות החכמה .בעקבות החלטתה
__________________
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ראו מבקר המדינה" ,(1997) 47 È˙˘ ÁÂ„ ,תושבות ותעודת זהות".
ראו מבקר המדינה" ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,מער החקירות של עבירות הונאה".
החלטה ) 3506בק (82/של ועדת השרי( לענייני ביקורת המדינה מ.16.3.05$
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של ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה הגיש לה המשרד באוקטובר  2005את טיוטת "הצעת חוק
הקמת מאגר מרש אוכלוסי ביומטרי ,התשס"ו) "2005להל  טיוטת הצעת חוק מ.(2005
בטיוטת הצעת החוק האמורה מוצע כי כל תושב יחויב לתת אמצעי זיהוי ביומטריי  תצלו
ממוחשב ותמונת טביעות אצבעות שאפשר להפיק מה נתוני זיהוי ביומטרי )להל  אמצעי זיהוי
ביומטריי( .נתוני אלה ייכללו במאגר מרש אוכלוסי ביומטרי שיוק לצור כ וג בתעודות
זהות ובדרכוני .יו"ר ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה ביקש ממשרד המשפטי לחוות את
דעתו על טיוטת הצעת החוק מ 2005בתו שלושה חודשי.
 .2בעקבות הבקשה של יו"ר ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה קיי המשנה ליוע -המשפטי
לממשלה )ייעו ,(-מר מלכיאל בלס )להל  המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )ייעו ,((-כמה דיוני
במהל החודשי נובמבר  2005עד ספטמבר  2006כדי לבחו את טיוטת הצעת החוק מ 2005ואת
הסוגיות המשפטיות העולות ממנה .בדיוני השתתפו נציגי מהמשרד ,מגופי הביטחו שבמשרד
ראש הממשלה ,מהמשרד לביטחו הפני וממשרד האוצר .בדיוני התברר כי יש מחלוקת בי
משרדי הממשלה בעניי הכללת אמצעי הזיהוי הביומטריי בתעודות הזהות.
נציגי משרד הפני ציינו כי המשרד בוח את החידושי הביומטריי ושוקל את הטמעת באופ
הדרגתי ,א עמדתו היא כי בתעודת הזהות יש לשלב תצלו ממוחשב ולא טביעות אצבעות .עוד ציינו
נציגי המשרד שהמשרד אינו מעוניי להתחיל להשתמש באמצעי ביומטריי במסמכי זיהוי אלא
להיער מ הבחינה המשפטית לאפשרות להשתמש באמצעי אלה א יהיה צור בכ .לטענת ג
א יוחלט בסופו של דבר לכלול בתעודה נתוני של טביעות אצבעות ,יהיה זה לאחר השקת תעודת
הזהות החכמה ותחילת ניפוקה ,כדי לוודא שלא יהיה שו עיכוב נוס( במימוש הפרויקט .אשר להקמת
מאגרי מידע ביומטרי אמרו הנציגי כי מ הבחינה התפעולית ולש השגת המטרות של ניהול מרש
האוכלוסי וזיהוי האוכלוסייה אי צור במאגרי מידע ביומטריי .ואכ ,במכרז השני שפרס המשרד
הוצג נושא הביומטריה כאופציה בלבד .נוכח עמדתו זו יז המשרד כאמור את הצעת חוק מרש
האוכלוסי )תיקו מס'  ,(10שעניינו שילוב תצלו ממוחשב בתעודות הזהות.
עמדת משטרת ישראל הייתה שיש להכליל טביעות אצבעות בתעודת הזהות החכמה שכ התכלית
העיקרית של המעבר לתעודת זהות חכמה היא מניעת זיופי ותיעוד כפול .טביעות אצבעות אלה
ייכללו במאגר אזרחי שיאפשר זיהוי נספי באסונות .עמדת השב"כ הייתה שיש לשלב מידע
ביומטרי בתעודות זהות ובדרכוני ,בי שמדובר בצילו פני ובי שמדובר בסריקת טביעות
אצבעות שייכללו במאגר.
 .3בדיוני שקיי המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )ייעו (-עלו כמה סוגיות מהותיות בנושא
אופ השימוש במידע ביומטרי במסמכי מזהי :השימוש בתמונות דיגיטליות; טיב מאגר התמונות
הדיגיטליות; השימוש בסריקת טביעות אצבעות ובמאגר סריקת טביעות אצבעות; המעבר ל"דרכו
חכ"; השימוש במערכת אביב .המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )ייעו (-סיכ כי סוגיות אלה ה
בראש ובראשונה סוגיות של מדיניות וערכי ולא סוגיות משפטיות ,וככאלה עליה להיות מוכרעות
על ידי קובעי המדיניות ,דהיינו על ידי השרי .עוד ציי כי א( שלנושא הביומטריה יש ג היבטי
ביטחוניי ,עיקרו הוא בתחו האזרחי .הפורו המתאי לדיו הוא אפוא ועדת שרי העוסקת
באופ שוט( בענייני אזרחיי דומי ,כגו ועדת השרי לענייני פני ושירותי .במסגרת דיו
בוועדת השרי יוכלו המשרד ,משטרת ישראל ,השב"כ והמוסד להציג את עמדותיה בעניי טיב
המידע שראוי שייכלל בתעודת הזהות ובדרכו ובעניי אופ שמירתו .מההחלטות העקרוניות של
ועדת השרי ייגזרו הפעולות המשפטיות הנדרשות ,ובכלל זה ג הכנת תיקוני חקיקה.
ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÓÎ Â¯È„‚‰ ÔÈÈÚ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈÂÈ„·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ Ì„Â˜ ‡Ï ‡˘Â‰ ,ÈÓÂ‡Ï Í¯ÂˆÎ ‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙ÙÏÁ‰
.ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰Â
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ההחלטה להנפיק תעודת זהות חכמה קוד שייכללו בה אמצעי זיהוי
ביומטריי
בדצמבר  2006הגיש מנכ"ל המשרד דאז ,מר ר בלינקוב ,ליו"ר ועדת השרי לביקורת המדינה
הצעת החלטה ,ולפיה" :משרד הפני יתקד בהלי המכרז השני עד סופו ,על פי התכנית ולוח
הזמני הקיימי .במקביל ,ובלי לפגוע בכל דר שהיא בהתקדמות המכרז לתעודת זהות חדשה
ומימושו ,תעשינה פעולות משלימות ,שיאפשרו למשרד הפני לשלב ביומטריה בתעודת הזהות,
בהקד האפשרי בהתא להחלטות שיתקבלו ...ההחלטה בדבר המזהה הביומטרי שיהיה בתעודת
הזהות או שילוב של מספר מזהי בתעודת הזהות תיקבע על פי תורת הפעלה 19לאומית".
במכתב שצור( להצעת ההחלטה הודיע מנכ"ל המשרד כי המשרד הוא האחראי מהבחינה החוקית,
המהותית והמקצועית לענייני "תיעוד לאומי בשילוב ע ביומטריה" ולהכנת תורת הפעלה שתשרת
את כל הגורמי הנוגעי בדבר .עוד ציי שהחלטות בנושא ה בעלות משמעות רבה בתחומי
האזרחי ,הביטחוני והכלכלי .לפיכ בכוונתו לעמוד בעצמו בראש הצוות שיגבש את תורת ההפעלה
ושיעקוב אחר ההתקדמות בפרויקטי של המשרד הנוגעי לנושא הנפקת תעודת זהות חכמה
ודרכוני חדשי ושילוב אמצעי זיהוי ביומטריי בתעודות אלה.
ביוני  2007הודיע המשרד למחלקת ייעו -וחקיקה במשרד המשפטי כי על פי עמדתו ,בתעודת
הזהות יש לשלב תצלו ממוחשב ולא טביעות אצבעות .הודעתו נמסרה בעקבות פנייה של מחלקת
ייעו -וחקיקה אל היוע -המשפטי במשרד ואל נציג מינהל האוכלוסי בנוגע לעמדת המשרד בעניי
שילוב טביעות אצבעות בתעודות זהות באופ וולונטרי .עוד ציי המשרד כי ההצעה האמורה
"מקדימה את זמנה ביחס לשלב בו מצוי הנושא ...היא בעייתית ומעלה שאלות לא פשוטות ה
בהיבטי הטכניי של היערכות טכנולוגית והקצאת משאבי ותקציבי ,וה בהיבטי המהותיי
והמשפטיי של העניי" .כמו כ הודיע שבמשרד גובש צוות בימשרדי ,בראשות המנכ"ל ,שיבח
את נושא הביומטריה בתעודת הזהות החכמה ואת כל ההצעות שיועלו בהקשר זה )להל  הצוות
הבימשרדי(.
ביוני  2007התקיי דיו ראשו של הצוות הבימשרדי לנושא ביומטריה בראשות מנכ"ל המשרד
דאז ,מר בלינקוב ,בהשתתפות נציגי השב"כ ,המטה ללוחמה בטרור )להל  המטה ללוט"ר( ,האג(
לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה ,המשרד לביטחו הפני ,המשטרה ומשרד האוצר.
בסיכו הדיו נכתב שמטרת הצוות היא "קביעת סדרי עבודה בכדי להגיע למדיניות מוסכמת בנושא
ביומטריה בישראל ובסופו של דבר הצגתה בפני הממשלה".
ÈÎÈÏ‰· Ì„˜˙‰Ï ˘È˘ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Â¯·Ò 2007 ÈÂÈ „Ú˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
Ï˘ È„È˙Ú ·ÂÏÈ˘ ÔÂÁ·Ï „·· „·Â ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰· ÏÈÁ˙‰Ï È„Î È˘‰ Ê¯ÎÓ‰
‡˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ ¯ÂˆÈÈÏ Ê¯ÎÓ‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ·ÎÚÏ ÈÏ· ˙‡Ê ÏÎ .‰· ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ
˘È ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙· ÈÎ „¯˘Ó‰ ¯·Ò ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .Â˘ÂÓÈÓ ˙‡Â ‰ÓÎÁ
˙Â„ÂÚ˙· ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ˙ÚÓË‰ ÈÎÂ ,˙ÂÚ·ˆ‡ ˙ÂÚÈ·Ë ‡ÏÂ ·˘ÁÂÓÓ ÌÂÏÈˆ ·Ï˘Ï
˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î „¯˘Ó‰ ÌÊÈ ÂÊ Â˙„ÓÚ ÁÎÂ .‰‚¯„‰· ‰˘ÚÈ˙ ÌÈÂÎ¯„·Â ˙Â‰Ê‰
.˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙· ·˘ÁÂÓÓ ÌÂÏˆ˙ ·ÂÏÈ˘ ‰ÈÈÚ˘ ,(10 'ÒÓ ÔÂ˜È˙) ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó
.2007 ¯‡ÂÈ· ‰Â˘‡¯ ‰‡È¯˜· ¯ÂÓ‡Î ‰¯˘Â‡Â 2006 ˙˘ ÛÂÒ· ˙ÒÎÏ ‰˘‚Â‰ ÂÊ ‰Úˆ‰

__________________

19

מסמ המתווה את עבודת הארגו ,על פי יעדיו ועוסק בדרכי פעולה ,בסוג האמצעי( שיינקטו ,בהגדרת
סמכויות ועוד .את המסמ מאשר הדרג הבכיר בארגו.,
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ההחלטה לכלול אמצעי זיהוי ביומטריי בתעודת הזהות החכמה
תהלי קבלת ההחלטה
ביולי  2007התחלפו שר הפני ומנכ"ל משרד הפני .השר הנכנס ,מר מאיר שטרית ,החליט לקד
את שילוב של אמצעי הזיהוי הביומטריי  תצלו ממוחשב וטביעות אצבעות  במסמכי הזיהוי
החדשי ולהקי מאגר שבו יישמרו אמצעי אלה.
בדיו שהתקיי באותו החודש אצל המנכ"ל הנכנס של המשרד ,מר אריה בר ,נידונו ענייני אלה:
תעודת זהות חכמה ,דרכו חדש ,צילו תושבי המדינה וביומטריה .כמו כ הועלה בדיו נושא
החקיקה הנדרשת למימוש .היוע -המשפטי למינהל האוכלוסי ציי כי הצעת חוק מרש
האוכלוסי )תיקו מס'  ,(10המאפשרת שימוש בתצלו ממוחשב ,עברה בקריאה ראשונה בכנסת,
וכי נושא החקיקה ליישו השימוש בביומטריה נתו בטיפולו של המשנה ליוע -המשפטי לממשלה
והוא "יקוד לאחר קבלת החלטות אופרטיביות המקובלות על כלל משרדי הממשלה".
באוגוסט  2007כינס מנכ"ל המשרד דיו של הצוות הבימשרדי .בדיו ציי המנכ"ל שהמשרד רואה
בנושא הביומטריה בכלל ובהנהגת מסמכי הזיהוי החדשי הכוללי אמצעי זיהוי ביומטריי בפרט
יעדי מרכזיי .נציגת מחלקת ייעו -וחקיקה במשרד המשפטי סקרה את ההיבטי המשפטיי
וציינה כי על פי הנחיית משרד המשפטי באותו מועד ,רק אחרי שיושל הלי חקיקה יהיה אפשר
לאגור תצלומי באיכות ביומטרית .המנכ"ל סיכ כי הטכנולוגיה הביומטרית תכלול ג תצלו פני
וג סריקה של טביעות אצבעות וכי יוק צוות בראשותו לקביעת תורת ההפעלה בנושא.
בספטמבר  2007קיי המנכ"ל ישיבה בנושא "שילוב אמצעי ביומטריי בתעודות זהות
ובדרכוני" .מסיכו הדיו עולה שנציג משרד המשפטי תהה על בסיס מה שינה המשרד את
החלטתו וציי שלא נמסר למשתתפי מידע שישמש מצע לדיו.
לקראת הדיו של ועדת הפני והגנת הסביבה בהצעת חוק מרש האוכלוסי )תיקו מס'  ,(10שהיה
אמור להתקיי בנובמבר  ,2007הודיע המשרד במכתב ליו"ר הוועדה שעקב חילופי שר ומנכ"ל חזר
המשרד ובח את ההצעה לתק את חוק מרש האוכלוסי ואת האפשרות שבתעודת הזהות ייכללו
מאפייני נוספי ,לרבות טביעות אצבעות .נוכח זאת ביקש המשרד לדחות את הדיו בהצעת החוק
האמורה עד שתגובש עמדתו בעניי הכללת מאפייני נוספי בתעודת הזהות .ועדת הפני והגנת
הסביבה ראתה בעמדה החדשה של המשרד שינוי מהותי לעומת הצעת החוק שהובאה לאישורה.
עקב כ המליצה לכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר יומה ,והמלצתה אושרה.
משרד מבקר המדינה ביקש לעיי במסמכי המתעדי את תהלי קבלת ההחלטות שנעשה במשרד
הפני בדבר הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי בתעודות הזהות .לש כ בדק את התיקי שבארכיו
המשרד השייכי ללשכת המנכ"ל המשרד דאז ,וכ פנה אל לשכת המנכ"ל הנוכחי לש איתור
המסמכי ,א לא נמצאו מסמכי המתעדי תהלי זה .בהיעדר מסמכי על תהלי קבלת
ההחלטות ועל עבודת מטה שנעשתה בעניי איאפשר לדעת א משרד הפני בח את החלופות
למימוש הנושא ,לרבות ניתוח היתרונות והחסרונות של כל חלופה ולוחות הזמני ליישומה.
ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ··˘ ·ÂÏÈ˘· ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰˜Ù‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ÌÊÈ „¯˘Ó‰
ÈÂ˜È˙ ÌÂÊÈÈ - ˙Î˘ÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ‰·ÈÈÁ ˙‡Ê ‰ÓÊÈ .2001 ˙˘· ¯·Î ·˘ÁÂÓÓ ÌÂÏˆ˙Â
˙ÂÎ˘Ï· Ì‚ ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË ˙ÂÂ¯˙ÙÂ ¯ÂˆÈÈ Â˜ ˙Ó˜‰ ,˜ÙÒ ˙¯ÈÁ·Â ‰˜È˜Á
ÈÙÏÂ Ë¯ÙÓ‰ ÈÙÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î - ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ÈÓ
˙(10 'ÒÓ ÔÂ˜È˙) ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó ˜ÂÁÏ ‰Úˆ‰‰ ˙¯Ò‰ ÌÚ .„¯˘Ó‰ ˘·È‚˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â
·.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÓÂ„È˜ ¯ˆÚÂ ,„¯˘Ó‰ ˙ÓÊÈ· ÌÚÙ‰ ,ÍÏ‰Ó‰ ÌÏ
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משרד הפני(

Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡Â ÌÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˘¯Ó ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ‰„ÓÚ ¯·Î 2007 ¯·Ó·Â· .‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰· ·ÂÎÈÚ‰
¯˘Ù‡Ó ‰È‰ ‰ÓÂ„È˜Â ,˙È˘ÈÏ˘ ‰‡È¯˜ÏÂ ‰ÈÈ˘ ‰‡È¯˜Ï ‰Î‰· (10 'ÒÓ ÔÂ˜È˙) ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰
˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙· ÏÂÏÎÏ „¯˘Ó‰ ˙ËÏÁ‰ Í‡ .˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰· ÏÈÁ˙‰Ï
.ÌÈÙÒÂ ‰˜È˜Á ÈÈÂÈ˘ ¯ÂÓ‡Î ‰·ÈÈÁ ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ‰ÓÎÁ‰
ראוי לציי שבמסגרת הדיוני שהתקיימו בבית המשפט בנושא המכרז השני ,בעקבות עתירה,
שהגישה חברה שהתמודדה במכרז ונפסלה על ידי ועדת המכרזי מפני שלא עמדה בתנאי ס(
טכנולוגי שנדרש במכרז ,הדגיש המשרד לפני בית המשפט את דחיפות הפרויקט להנפקת תיעוד
לאומי המוג מפני זיו( .בפסק די שהוציא בית המשפט העליו 20צוי כי במסגרת שיקוליו הובא
בחשבו נושא "מאז הנוחות" ,21וכי נתוני כבדי משקל מטי את מאז הנוחות לטובת המשרד
שכ "הניסיונות לקד את פרויקט תעודות הזהות החכמות מתמשכי כבר שני ,ומת סעד זמני
כמבוקש יוביל להארכה נוספת של יישו הפרויקט לפרק זמ בלתי מתקבל על הדעת ...ידחה
הפרויקט בשנה שנתיי לפחות .לפרט זה משקל רב בבחינת מאז הנוחות ,במיוחד נוכח החשיבות
שתולה המדינה במערכת תעודות הזהות החכמות" .עוד ציי בית המשפט כי "טוע משרד הפני
לצור ביטחוני לאומי חיוני ודחו( ,להביא לידי הנפקת תיעוד לאומי מוג אחר מפני זיו( ...משרד
הפני מבקש לפעול בכדי להביא לביצוע הפרויקט מהר ככל שנית" .בפסק די אחר שהוציא בית
המשפט לענייני מינהליי ,בעתירה לסעד כנגד חתימת המשרד על ההסכ ע הספק ,22צוי כי
"המדינה הדגישה את חיוניות הפרויקט כפרויקט לאומי ,שנועד לתת מענה טכנולוגי ...וא( למנוע
זיו( של תעודות זהות ,על כל המשתמע מכ בתחו הפלילי והביטחוני .על כ גורסי המשיבי
]המשרד ,ועדת הפטור והספק[ ,כי לעיכוב הפרויקט יהיה מחיר יקר ,ה ביטחוני וה חברתיכלכלי,
ובפרט כאשר כבר נחת ההסכ בי המדינה לבי ]הספק[ ונית להתחיל במימוש הפרויקט כבר
עתה".

✯
ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ·Ï˘Ï ËÈÏÁ‰Â 2007 ˙˘ ÚˆÓ‡· Â˙„ÓÚ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰È˘˘ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ
·‰˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ .¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ‡˘ÂÏ ˘È„˜‰ ¯·Î ,‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙· ÌÈÈ¯ËÓÂÈ
ÈÎÈÏ‰· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÂ˘Ó Ì‡ ,‰˘„Á· ‰˘È‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙ÙÏÁ‰ ˙‡ Ì„˜Ï
¯˘Ù‡Ï È„Î Â˘¯„˘ ‰˜È˜Á· ÌÈÂ˜È˙ „ÚÂÓ „ÂÚ· Ì„È˜ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó Ì‡Â ÔÂ˘‡¯‰ Ê¯ÎÓ‰
‡˙ ÌÂ˙ÁÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ˘ ‰˜È˜Á‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ÌÈÈÒÏ „¯˘Ó‰ „ÓÚ ¯·Î˘Î .È˘‰ Ê¯ÎÓ‰
‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙· ÂÏÏÎÈÈ Ô‰ÈÙÏ˘ ˙ÂËÏÁ‰ „¯˘Ó· ÂÏ·˜˙‰ ,˜ÙÒ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÔÈ„Î
‡˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ ÔÈÈÚ· Â˙ÂÈÈ„Ó ÈÂÈ˘ Ô˙ÂÚÓ˘Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰ ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ
,˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á· ÌÈÂ˜È˙ ÌÂÊÈÈ· Í¯Âˆ‰ ·˜Ú ÛÒÂ ·ÂÎÈÚ· ÍÂ¯Î ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ .‰ÓÎÁ‰
·‚.‰˜Ù‰‰ ÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙Ó‡˙‰· ÔÎÂ ‰¯Â˘È‡·Â ‰˘„Á ‰ÏÚÙ‰ ˙¯Â˙ ˘Â·È
__________________

20
21
22

עע"מ  ,'Á‡Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ' ˙Ï·‚ÂÓ ˙ÂÙ˙Â˘-È¯‡· ÒÂÙ„ 9307/08תקדי .,פסק הדי ,נית ,ב.2.12.08$
מאז ,הנוחות הוא אחד מהשיקולי( המרכזיי( אות( שוקל בית המשפט בבואו להחליט בקשה למת,
סעד זמני .במסגרת זו בוח ,בית המשפט את השלכות מת ,הסעד הזמני על הצדדי(  $הנזק העלול
להיגר( לה( כתוצאה מהסעד ,האפשרות ל"להחזיר הגלגל אחורה" ועוד.
בש"א )ירושלי((  ,'Á‡Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ˙Ï·‚ÂÓ ˙ÂÙ˙Â˘-È¯‡· ÒÂÙ„ 931/08תקדי.,
פסק הדי ,נית ,ב.12.1.09$
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גיבוש תורת ההפעלה
 .1כאמור ,תורת הפעלה היא מסמ המתווה את עבודת הארגו על פי יעדיו ועוסק בדרכי פעולה,
בסוג האמצעי שיינקטו ,בהגדרת סמכויות ועוד .את תורת ההפעלה צרי לאשר הדרג הבכיר
בארגו .את הצור בעדכו תורת ההפעלה כבר העלה כאמור מנכ"ל המשרד היוצא ,מר בלינקוב,
כשהודיע בדצמבר  2006כי ייעשו פעולות משלימות שיאפשרו למשרד לשלב אמצעי זיהוי
ביומטריי בתעודת הזהות ,וזאת בלי לפגוע בכל דר שהיא בהתקדמות המכרז לייצור תעודת זהות
חכמה ובמימושו .כאמור ,ביוני  2007התקיי בראשות מר בלינקוב דיו ראשו של הצוות הבי
משרדי בנושא הביומטריה בישראל .בסיכו הדיו נכתב שמטרת הדיו הייתה לגבש מדיניות
מוסכמת בנושא זה כדי להציגה לממשלה.
ממסמכי שנמסרו למשרד מבקר המדינה עולה שמיד לאחר כניסתו לתפקיד ביקש מנכ"ל המשרד,
מר אריה בר ,באוקטובר  2007מהמטה ללוט"ר ,שהוא יחידה במשרד ראש הממשלה ,לגבש עבור
המשרד תורת הפעלה ל"שילוב ביומטריה בתיעוד לאומי 'חכ' )תעודת זהות 'חכמה' ודרכו
אלקטרוני( ובמאגרי מידע" )להל  תורת ההפעלה(.
ÂÚ·˜˘ Ì˙Â‰Ó· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ˜ÈÊÁÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÚÂ·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ,„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÈ„ÓÓ ¯Ê‚È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ÈÎÂ ,ÌÈ˜ÂÁ ˙¯„Ò
˜·¯ÌÈÓ¯Â‚ ÂÏÈ·ÂÈ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ˘Â·È‚Ï ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡˘ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ .ÂÈËÈ
·ÛÂ‚ ÏÚ ˙‡Ê ÏÈËÈ ‡Ï „¯˘Ó‰˘Â Ì˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ‡¯Á‡Â ÂÈ„ÚÈ·Â ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ¯ÂÚÓ‰ „¯˘Ó
.ÌÈÈÂÁËÈ· ÌÈÈÈÚÏ ÌÈÚ‚Â ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÂÈ„È˜Ù˙˘ ÈÂˆÈÁ
מתשובת המטה ללוט"ר בנובמבר  2010עולה שהמטה הוביל את גיבוש תורת ההפעלה ,עקב הבנתו
כי מדובר בנושא בעל חשיבות לאומית ,שלא הגיע לכלל השלמה במש שני רבות .זאת א(
שהטיפול בנושא אינו בתחו אחריותו הישירה .עוד צוי בתשובתו כי מסמ תורת ההפעלה הוא
מסמ מתכלל ,בעל ראייה לאומית ,שנכתב מתו שקלול מאוז של כלל הצרכי  ה צורכי המשרד
ומשרדי ממשלה נוספי וה צורכי גופי הביטחו  כדי לבחו את הסוגיה בראייה לאומית רחבה
מאוד.
¯È„‚‰Ï ‰„ÚÂ˘ ‰¯Â˙ ,‡È‰ ÔÎ ‰Ó˘Î ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ˙ÚÈ·˜ ÔÏÏÎ·Â ,‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ Ì˘Ï ˙Â˘ÚÏ ˘¯„ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰
˙˙„ÂÚ˙˘ ˙ÂÈ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„ÂÚÂ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÂÚÙ˙ ÈÎÈÏ‰˙ ,‰˜Ù‰‰ ÈÎÈÏ‰
‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ˘Â·È‚Ï ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ,ÈÁ¯Ê‡ ÍÓÒÓ ‡È‰ ˙Â‰Ê‰
.ÈÂˆÈÁ ÛÂ‚ ‡ÏÂ „¯˘Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÏÈ·ÂÈ
 .2במאי  2008הגיש המטה ללוט"ר למנכ"ל המשרד את מסמ תורת ההפעלה .המסמ מציג את
מטרות השילוב של אמצעי הזיהוי הביומטריי בתעודות זהות ובדרכוני ואת היתרונות הגלומי
בשימוש באמצעי זיהוי אלה .במסמ נכתב כי המטה ללוט"ר עשה "עבודתמטה לריכוז ותכלול
הצרכי הלאומיי הביטחוניי וגיבוש המעני הראויי" בתחומי כגו תפעול ,שימוש
בביומטריה ,חקיקה והיבטי טכנולוגיי .עוד נכתב במסמ שהשלב המסכ של עבודת המטה כלל
ג הכנת "תזכיר הצעת חוק" המתבסס על תורת ההפעלה.
חלק מהמטרות שמסמ תורת ההפעלה מזכיר ה בגדר קביעת מדיניות ברמה הלאומית .לדוגמה
נכתב בו ש"ברמה הלאומית :על מדינת ישראל לספק עלפי צרכיה ,לאזרחיה ולתושביה ,זיהוי חד
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חדערכי" ;23כ נכתב שאחת ממטרותיו היא "אמינות ומהימנות בבדיקת זהות בי האזרחי לבי
עצמ ובינ לבי גורמי ממלכתיי".
˙ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ˘ÓÓÈ˘ È„Î ÌÈÂÒÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ÔÂ‚¯‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â
,˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ ÍÓÒÓ· ˙Ë¯ÙÓ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ .‰ÏÂÚÙ ÌÂÁ˙ Â˙Â‡· ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‡Â
‡˙ ˘˙¯Â˙ ÍÓÒÓ .˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ Ì‰·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡Â ÌÈÏ‰‰ ˙‡ ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂËÈ
¯È·Ú‰˘ ÍÓÒÓ‰ ˙ÈÁ· ,¯ÂÓ‡Î .˙ÂÈÈ„ÓÓ ¯Ê‚È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‡Ï‡ ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ÂÈ‡ ‰ÏÚÙ‰‰
‰ÚÈ·˜‰ ÂÓÎ ,˙ÂÈÈ„Ó ˙ÂÂ˙Ó Â· Â¯„‚Â‰˘ ˙Â¯ËÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚÓ „¯˘ÓÏ ¯"ËÂÏÏ ‰ËÓ‰
˘."ÈÎ¯Ú-„Á-„Á ÈÂ‰ÈÊ ,‰È·˘Â˙ÏÂ ‰ÈÁ¯Ê‡Ï ‰ÈÎ¯ˆ ÈÙ ÏÚ ˜ÙÒÏ Ï‡¯˘È ˙È„Ó" ÏÚ
Â¯˘Â‡ÈÂ ÂÂ„ÈÈ Â˙ÂÈÈ„ÓÂ ÂÈ„ÚÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÏÎ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ÈÁ· È„Î ÍÂ˙ ‰˘ÚÈ˙˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· Â· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È
¯˘Â‡˙˘ È¯Á‡ ˜¯ .˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ÌÈË·È‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·È‰ Ì‰·Â ,ÌÈ˘¯„‰ ÌÈË·È‰‰
.‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È ‰Ï‡Â ,‰˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÂÚ·˜ÈÈ ˙ÂÈÈ„Ó‰
בנובמבר  2010השיב המטה ללוט"ר למשרד מבקר המדינה כי בהגדרת המשימה שהטיל עליו
המשרד הוא התבקש "לגבש מדיניות וקווי מנחי של מערכת הביטחו לשילוב הביומטריה
בתיעוד הלאומי" ,וכי המשימה נעשתה באמצעות עבודת מטה מעמיקה ומסודרת ובשקלול כל
ההיבטי הנדרשי .עוד נמסר מהמטה ללוט"ר כי המשרד העביר לה מסמ מדיניות ראשוני.
ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÚÂ·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Â˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯‡˘.„¯˘ÓÏ ıÂÁÓ ÌÈÓ¯Â‚ ‡ÏÂ ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁÎ Â
 .3הדר הנאותה לקבלת החלטה על מדיניות כרוכה בעבודת מטה ,והיא שלב בתהלי קבלת
ההחלטות .במהל עבודת המטה יש לעשות את הפעולות האלה :איסו( מידע ונתוני כדי להכי
תשתית עובדתית אמינה לפני קבלת ההחלטה; הצגת הצעות החלטה חלופיות ובחינת; העלאת
החלופה המועדפת והצגת נימוקי לבחירתה .על סמ עבודת מטה ראויה אפשר לבסס מדיניות,
לנמקה ולהכי את החקיקה הנדרשת ליישומה ,א הדבר דרוש .פעולות אלה מצוינות במסקנות
24
"ועדת קוברסקי" שהממשלה אישרה עקרונית בינואר  ,1990בפסיקת בית המשפט העליו
ובדוחות של מבקר המדינה .25מדיניות צריכה ,א כ ,להיות מושתתת על עובדות בדוקות ועל
שיקולי מבוססי המגבירי את סבירותה.
משרד מבקר המדינה ביקש לעיי במסמכי המתעדי את הדיוני שקיי המנכ"ל דאז ,מר אריה
בר ,בעניי תורת ההפעלה שגיבש המטה ללוט"ר ואת ההחלטות שקיבל .לש כ נבדקו התיקי
שבארכיו המשרד השייכי ללשכת המנכ"ל דאז ,שסיי את תפקידו במרס  ,2009א לא נמצאו
מסמכי המסכמי את הדיוני ואת ההחלטות שהתקבלו במסגרת .משרד מבקר המדינה פנה
ביולי  2010אל לשכת המנכ"ל הנוכחי של המשרד וביקש לקבל מסמכי המלמדי על החלטות
שקיבלו השר והמנכ"ל בשני  20082007וכ מסמכי שבה נידונו בשני אלה תורת ההפעלה
והאישור שנית לה .בתגובה הודיע מנכ"ל המשרד ,מר גבריאל מימו ,כי "מסמכי על החלטות
__________________

23
24
25

זיהוי מוחלט .במתמטיקה פונקציה היא חד$חד$ערכית א( היא מקבלת כל ער פע( אחת לכל היותר.
ראו דברי נשיא בית המשפט העליו ,,השופט שמגר ,בבג" 297/82 /ברגר נ' שר הפני( ,פ"ד לז ),29 (3
.48
ראו דוחות מבקר המדינה בעניי ,תהליכי קבלת החלטות בממשלה ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ :עמ' ,100
 ,(2003) ·53 ÁÂ„ ;514$513עמ'  ,(2005) ·55 ÁÂ„ ;70$44עמ' .191
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שהתקבלו ע"י מנכ"ל המשרד הקוד בי השני  20082007טרו הקמת רשות האוכלוסי ,לא
נמצאו ולכ אי באפשרותנו להעביר אליכ".
מתשובת מנכ"ל משרד הפני דאז ,באוקטובר  2010עולה שמסמ תורת ההפעלה תוק כמה פעמי
עד שבסופו של דבר אושר בפורו בראשותו.
ÈÁÎÂ‰ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ˙Î˘Ï· Á˙ÙÓ ÈÎÓÒÓ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÚ·˜˘ Í¯„‰ È·‡ ÏÚÂ ÂÈÈÚ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ,ÂÈ˙Â¯ËÓ ÏÚ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ
ÂÈ˙ÂÈÂÏÚ˘Â ‰·¯ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ Â˙Â·È˘Á˘ ,ÂÓÂˆÈÚ· ‡ˆÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÂÓÂ˘ÈÈÏ
‚·.˙ÈÂËÏ˘‰ ˙ÂÙÈˆ¯· Ú‚ÂÙ ,˙Â‰Â
˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
Ï"ÎÓ‰Â ¯˘‰ ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÂ˙‰Â ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ì‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È‡ ˙ÂËÏÁ‰‰
·˙‡ ˘·È‚ ÌÎÏ‰Ó·˘ ÌÈÂÈ„‰ ˙‡ „Ú˙È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ì‰È˙ÂËÏÁ‰
ÈÙ ÏÚÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÂÈÎÓÒÓ ˙‡ „Ú˙È ÈÎÂ ,·Â˘Á ‰Î ÔÈÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜Â Â˙ÂÈÈ„Ó
È„Î ,‰È„Ó‰ Ê‚ ˙Â‡¯Â‰·Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰· ,˜ÂÁ· ÂÚ·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰
˘.Ì‰· ÔÈÈÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„ÎÂ ÈÂ‚¯‡ ÔÂ¯ÎÈÊ Â˘Ó˘È
 .4תורת ההפעלה אמורה להנחות מכלול של גורמי ודרגי במשרד  לרבות רשות האוכלוסי
על לשכותיה  וכ גורמי ממשלתיי אחרי במילוי תפקידיה במסגרת חוקי האוכלוסי וחוקי
אחרי .לש מימוש תורת ההפעלה התקבלו החלטות בדבר הקמת מאגרי מידע ייעודיי ובדבר
מימוש פרויקטי טכנולוגיי חדשי בעלויות גבוהות ,הכרוכי בהקמת תשתיות חדשות ובשינוי
נהלי ושיטות עבודה.
ליישו תורת ההפעלה נודעת השפעה על תהליכי העבודה שיתקיימו בלשכות רשות האוכלוסי ועל
התמודדות ע סיכוני שוני שתהליכי העבודה אמורי להתמודד עמ .מבירורי שעשה משרד
מבקר המדינה עלה שגורמי מקצועיי ברשות האוכלוסי המופקדי על עבודת המרש והלשכות
לא שותפו בגיבוש תורת ההפעלה.
ÏÎ ˙‡ Û˙˘Ï ÈÏ· ‰˘·Â‚ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡Â Ì˙Â‡ ÌÈ¯ÈÎÓ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ‡˘Â· ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÈÂ‡¯ ‰È‰ .‰ÚÈÓË‰ÏÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÌÈ¯ÂÓ‡Â Ì˘ÂÓÈÓ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂÎÈÒ‰Â ÌÈÏ˘Î‰
˘ÏÚ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ˘Ï ˙ÏÂÚÙ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ‰ËÓ· ¯ÈÎ·‰ ˙ÂÂˆ‰
‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÍÓÒÓ· ÔÂ„È ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙˜Ù‰ ÏÚÂ „ÓÚÓÂ Ì˘¯Ó ÈÈÈÚ
¯‡.Ï·Â˜ÓÎ Â„ÚÂ˙È Ì‰È˙Â·˜Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÔÎÂ˙Â ÌÈÂÈ„‰ ÔÎÂ˙˘ ÈÂ
בתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי בנובמבר  2010נכתב כי בדיוני הצוות שגיבש את תורת ההפעלה
השתת( מטע רשות האוכלוסי מנהל מער המחשוב.
˘·‚Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ˙‡ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯ ‡ÏÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ˘Ï ˙„Â·Ú· ÌÈ‡È˜·‰ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
·Â˘ÁÓ‰ ÈË·È‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ¯ÂÓ‡˘ ÈÎË ÚÂˆÈ· Ì¯Â‚ ˘Ó˘Ó‰ ,·Â˘ÁÓ‰ Í¯ÚÓ Ï‰Ó
.‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙Ó ÌÈ¯Ê‚‰
 .5במהל הביקורת באפריל  2010פנה מנכ"ל רשות האוכלוסי ,אמנו ב עמי ,אל ראש המטה
ללוט"ר וביקש שיקי צוות לתיקו( תורת ההפעלה ויפעל בדחיפות להשלמת התיקו( כאמור.
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לדבריו ,התיקו( דרוש משו שהגרסה הקודמת של תורת ההפעלה ,שגובשה כבר בשנת  ,2008אינה
עדכנית דייה ,מפני שבדצמבר  2009התקבל בכנסת חוק המאגר הביומטרי ,ויש להתאי את תורת
ההפעלה לחוק זה.
ÔÂÎ„ÚÏ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ‡Â‰˘ ‰ÏÂÚ 2010 ¯·Ó·Â· ¯"ËÂÏÏ ‰ËÓ‰ ˙·Â˘˙Ó
˙¯·Ó·Â „Ú˘ ¯¯·˙‰ .„¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡Ï ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Â 2010 È‡Ó ÛÂÒ· ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â
¯˘ È„È· ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙ ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë ,„¯˘ÓÏ ÍÓÒÓ‰ ¯·ÚÂ‰˘ Ê‡Ó ‰˘ ÈˆÁÎ ,2010
.ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ Ï"ÎÓÂ ÌÈÙ‰

התשתית העובדתית להלי החקיקה
 .1מהמסמכי שנבדקו עולה כי כאשר הגיש המשרד ביוני  2008את תזכיר חוק המאגר
הביומטרי לאישור היוע -המשפטי לממשלה כמתחייב מתקנו הממשלה ,נדרש המשנה ליוע-
המשפטי לממשלה )ייעו (-לדיוני ולבירורי כדי לבסס את הצעת החוק .בחודשי יוניאוגוסט
 2008התקיימו במשרד המשפטי ובמשרד הפני דיוני שריכז המשנה ליוע -המשפטי לממשלה
)ייעו ,(-כדי לגבש נוסח מוסכ של טיוטת הצעת חוק המאגר הביומטרי .מהמסמכי בנושא עולה
כי נעשו בירורי יסודיי שהתמקדו בבחינת חוקיות הקמתו של המאגר הביומטרי ,מידתיותו
והתועלת בקיומו.
במהל הדיוני בתזכיר החוק ביקש המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )ייעו (-לקבל מ המשרד ומ
המשטרה מידע על היק( תופעת "גנבת הזהות" בישראל ,שלדבריה הייתה אחת הסיבות לכ שיש
להקי מאגר ביומטרי .הוא ציי שאי להסתפק בנתוני על הקלות שבה אפשר לזיי( תעודות זהות,
שכ ג א מדובר בנתוני חשובי ,ספק א ה מצדיקי כשלעצמ את הצור במאגר ,הג שה
מצדיקי בוודאי "את הצור בתעודת זהות חזקה יותר".
במכתב ששלח המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )ייעו (-ביולי  2008אל מנכ"ל המשרד דאז,
בנושא תזכיר החוק ,ציי שלמרות הבקשות שהפנה למשרד ולמשטרת ישראל ,טר קיבל את המידע
המבוקש בדבר "היק( תופעת 'גניבת הזהות' בישראל ,שהיא אחד הבסיסי החשובי לצור
בהקמתו של מאגר ביומטרי" .עוד ציי שדברי ההסבר להצעת החוק אינ כוללי נתוני בעניי
מספר האנשי שהתלוננו על כ שנעשה שימוש בזהות בלי ידיעת ,ועל מספר האנשי
שהשתמשו בזהות גנובה ונתפסו .בתגובה שלח מנכ"ל המשרד למשנה ליוע -המשפטי לממשלה
)ייעו (-מכתב ובו עסק בנושאי שהעלה .הוא ציי כי אי במשרד נתוני בעניי היק( תופעת "גנבת
הזהות" וכי המשטרה הודיעה שתספק נתוני בנושא ,א טר עשתה כ.
 .2כשהובאה טיוטת הצעת חוק המאגר הביומטרי לאישור הממשלה נכתב במסמכי הנלווי לה
שאי נתוני בנושא .26בדברי ההסבר לטיוטת הצעת החוק 27נכתב כי "מסמכי הזיהוי המנופקי
כיו קלי לזיו( בידי גורמי עברייניי ,המנסי לעתי להסתייע בעובדי המדינה לצור כ...
בשני  2005עד  2007דווח למשרד הפני על אבד ,גניבה והשחתה של כ 150,000תעודות זהות
__________________
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בעניי ,המידע שבידי המשטרה על עברות הונאה ראו „ ,·52ÁÂעמ'  .508$493בדוח נכתב כי למשטרה
היה חסר מידע על עברות ההונאה וכי בכל הקשור למסמכי( מזויפי(  $דרכוני( ,תעודות זהות ,אשרות
ועוד  $הטיפול המשטרתי היזו( והחקירה המשטרתית לקו בחסר.
הצעת חוק מ 27.10.08$בנושא הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי( במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התשס"ט$
 :2008דברי ההסבר לסעי* .1
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בשנה ,שבשלה הוגשו בקשות להנפקת תעודות זהות חדשות ...מנתוני משטרת ישראל עולה כי כ
 52אחוזי מבי מחליפי תעודות זהות בשני  1995עד  2006ה בעלי עבר פלילי ,מה  10אחוזי
בעלי עבר פלילי של זיו( מסמכי והפצת".
המשרד מופקד על הנפקת מסמכי זיהוי ומפעיל את מרש האוכלוסי כבר עשרות שני .במהל
פעילותו הצטברו בידיו נתוני רבי ,וה נמצאי במערכת אביב .הביקורת העלתה שא( שהמשרד
מנהל במש שני את מאגר מרש האוכלוסי ,לא היו בידיו נתוני כמותיי על היק( התופעות
המתלוות לשימוש במסמכי זיהוי שהוא מנפיק לאוכלוסייה שבטיפולו.
ÏÚ ,ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÏÂ ,ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈÂ˙ ÂÈ„È· ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÏÎ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙Â„ÂÚ˙· ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÏÎ‰Ï ˜ÂÓÈÎ ‰ÏÚ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰
¯„ÚÈ‰· .Ô‰ÈÈÈÙ‡Ó ÏÚÂ Ô˙ÂÁÈÎ˘ ÏÚ - ÏÂÙÎ „ÂÚÈ˙Â ÈÂ‰ÈÊ ÈÎÓÒÓ ÛÂÈÊ - ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
˙.‰Ê ‡˘Â· ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÒÂÒÈ·Ï ‰˙Â‡ ˙È˙„·ÂÚ ˙È˙˘˙ ÂÈ„È· ÔÈ‡ ‰Ï‡Î ÌÈÂ
מתשובת משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010עולה כי אי בידיה נתוני על
עברות הזיו( של תעודות הזהות אלא רק על עברות זיו( באופ כללי.
בתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2010נכתב כי מנכ"ל הרשות
הקי ביולי  2010יחידה לתכנו מחקר ,איכות ומצוינות ,שמטרתה לסייע להנהלת הרשות ויחידותיה
בגיבוש מדיניות וקבלת החלטות באמצעות הספקת נתוני ומידע ,הפקת דוחות נתוני ,עשיית
סקירות ומחקרי ועוד.

החלה הדרגתית של חוק המאגר הביומטרי ותקופת מבח
 .1באוגוסט  2008נידונה ואושרה בממשלה הצעת החלטה "טיוטת הצעת חוק תעודת זהות,
מסמכי נסיעה ומאגר מידע ביומטרי ,התשס"ח  2008הסמכת ועדת השרי לענייני חקיקה ואכיפת
החוק" .בהחלטה 28נקבע כי נית אישור עקרוני לטיוטת החוק וכי ועדת השרי לענייני חקיקה
ואכיפת החוק מוסמכת לאשר ,על דעת הממשלה ,את נוסחה הסופי של הצעת החוק ולהגישה מיד
לכנסת .באוקטובר  2008עבר החוק בקריאה ראשונה .בראשית  2009התקיימו בחירות לכנסת,
ובעקבותיה סיי שר הפני דאז ,מר שטרית ,את כהונתו.
במחצית השנייה של  2009התקיימו בכנסת דיוני לאישור הצעת חוק המאגר הביומטרי בוועדת
משנה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת הפני והגנת הסביבה .במהל הדיוני חלו
שינויי בנוסח המקורי של הצעת החוק ובשמו.
 .2בדצמבר  2009התקבל בכנסת חוק המאגר הביומטרי .29כאמור ,בסעי(  41בחוק נקבע שהוא
ייוש בהדרגה במש תקופת מבח של שנתיי עד ארבע שני ,שבמהלכ יחולו הוראות החוק רק
על תושבי שיסכימו כי בתעודת הזהות שלה ישולבו אמצעי זיהוי ביומטריי "במטרה לבחו
בתקופה זו את אופ היישו של הוראות לפי חוק זה על תושבי אלה ,את נחיצות קיומו של מאגר
ביומטרי ומטרותיו ,את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופ השימוש בו" .בסיומה של תקופת
__________________
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החלטת ממשלה מס'  3886מ.3.8.08$
הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית במליאת הכנסת ב.7.12.09$

משרד הפני(
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המבח רשאי שר הפני ,בשיתו( גורמי שוני בכנסת ובממשלה ,להחיל את החוק על כלל
התושבי.
חוק המאגר הביומטרי קבע מנגנוני בקרה ויישו מבוקר הבאי לידי ביטוי בתקופת מבח שתיקבע
בצו .בצו יפורטו הענייני שייבחנו בתקופת המבח ,המדדי להצלחתו ואופ קבלת ההסכמה של
התושבי להחלת החוק עליה בתקופת המבח.
עוד קבע החוק כי הצו ייכנס לתוק( רק אחרי שתאושר סדרת תקנות בענייני האלה :אופ נטילת
אמצעי הזיהוי הביומטריי; דרכי הפעולה במקרי שבה איאפשר ליטול מאד אמצעי זיהוי
ביומטריי לפי חוק זה ,מסיבות בריאותיות או אחרות; הפקת נתוני זיהוי ביומטריי מאמצעי זיהוי
ביומטריי שניטלו והעברת לרשות לניהול המאגר הביומטרי ולמרכז הנפקה; העברת תוצאת
הזיהוי מהרשות לניהול המאגר הביומטרי לעובדי המשרד ,ובכלל זה אופ העברת המידע ותדירות
העברתו; אבטחת מידע ,לרבות המידע שבמאגר הביומטרי וניהול המאגר .לפי חוק המאגר
הביומטרי ,התקנות היו אמורות להיות מוגשות לאישור ועדת הכנסת המשותפת 30בתו ארבעה
חודשי מיו פרסו החוק ,דהיינו באפריל .2010
¯˜ ·,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ˙Â˜˙‰Â Âˆ‰ ˙ÂËÂÈË ˙‡ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ‰¯È·Ú‰ 2010 ÈÏÂÈ
Âˆ‰ ‡ˆÂ‰ Ì¯Ë 2010 ¯·ÓËÙÒ „Ú .ÔÈÈÚ· ˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ÔÂÁËÈ·‰ ÈÙÂ‚Â ‰¯Ë˘Ó‰
ÏÎÂ˙ ‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÓÂÈÒ· ˜¯ ÍÎÈÙÏ .ÔÁ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ˙Â˘¯„‰ ˙Â˜˙‰ Â˜˙Â‰ Ì¯ËÂ
.ÔÁ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÈÁ˙‰Ï
מתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי מנובמבר  2010עולה כי בחודשי האחרוני שוקדי אנשי
הרשות על מלאכת ניסוח התקנות ,אול מדובר בתהלי ארו .עוד עולה מתשובתו כי הנושא
מורכב ה בהיבטי הטכנולוגיי וה בהיבטי המשפטיי וכי טיוטת התקנות נשלחה לגורמי
הנוגעי לעניי כדי לקבל את הערותיה; אחרי שהתקבלו ההערות נשלחה טיוטה מתוקנת ,שג בה
טר הוכרעו כמה נקודות.
˙ÙÒÂ ‰ÈÈÁ„ ˙Ó¯‚ ˙Â˜˙‰Â Âˆ‰ ˙˜˙‰· ·ÂÎÈÚ‰ Ï˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰Ï ÌÈÎÏ‰Ó
 .3בחוק המאגר הביומטרי נקבע כי לש התחלת תקופת המבח יש לייש צעדי מינהליי
וארגוניי מהותיי ביותר ,חלק במשרד ואחרי במשרד ראש הממשלה ,כלהל :הקמת הרשות
לניהול המאגר הביומטרי; הקמת מאגר ביומטרי ופיתוח המערכת לניהולו; מינוי ראש רשות לניהול
המאגר הביומטרי באישור הממשלה; מינוי ממונה על הפרטיות במאגר הביומטרי בידי שר הפני
בהסכמת שר המשפטי; מינוי ממונה על היישומי הביומטריי שיהיה עובד משרד ראש הממשלה
וימונה על ידיו .עוד נקבע בחוק כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי תוק במשרד כרשות מוסמכת
ונפרדת.
בעניי הממונה על היישומי הביומטריי קובע החוק כי תפקידו להביא לראש הממשלה ,לשר
הפני ולרשות לניהול המאגר הביומטרי המלצות בדבר מדיניות כוללת בתחו היישומי
הביומטריי ,לרבות יעדי ,מדדי ,תקני והנחיות בנוגע להקמה ,לתפעול ולתחזוקה של המאגר
הביומטרי ולגישה אליו .כמו כ מתפקידו להגיש המלצות בדבר היישומי הביומטריי שיפותחו,
בדבר הבקרה על היישומי הביומטריי ועל המאגר הביומטרי וכ בדבר המדיניות של אבטחת
__________________
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ועדה משותפת לוועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,לוועדת הפני( והגנת הסביבה של הכנסת
ולוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
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המאגר הביומטרי ואבטחת המידע המועבר למרכז ההנפקה ,לרבות הנהלי ותקני האבטחה .עוד
נקבע בחוק שהממונה על היישומי הביומטריי שבמשרד ראש הממשלה יפקח על יישו הוראות
החוק והתקנות ,על הכללי ועל הנחיות הרשות לניהול המאגר הביומטרי וכ על פעולות ראש
הרשות לניהול המאגר הביומטרי.
ÌÈ„Úˆ‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2010 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‡ˆÓ
·ÂÎÈÚ ÈÂÙˆ ,ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ÌÈ„Úˆ‰ ÌÂ˘ÈÈ˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ¯ÂÓ‡‰
.˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ô˙˜Ù‰· ÛÒÂ
 .4מבירורי שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי רשות האוכלוסי החלה לפעול להקמת
המאגר הביומטרי ולהקמת הרשות לניהול המאגר הביומטרי .ממסמכי שנמסרו למשרד מבקר
המדינה עולה שעובדי רשות האוכלוסי עוסקי במגוו משימות ,ובכלל :פיתוח תכנה לניהול
המאגר הביומטרי; אפיו חמרה למאגר הביומטרי; איתור מבנה שישמש את הרשות לניהול המאגר
הביומטרי .נציגי רשות האוכלוסי מסרו למשרד מבקר המדינה שפעולות אלה נעשות "עד לאיוש
המשרות של הרשות לניהול המאגר הביומטרי".
¯‚‡Ó‰ ˙Ó˜‰Ï ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÏÂ·ÎÏ ˙ÂÏÂÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙÓ ÚÓÈ‰ÏÂ ÂÏÂ‰ÈÏ ˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰ÏÂ È¯ËÓÂÈ·‰
ÏÚ Á˜ÙÏÂ ıÈÏÓ‰Ï ‡Â‰ Â„È˜Ù˙˘ ÈÙÓ ,‰Ó˙È˘ÎÏ ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰
,È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰ ˙Ó˜‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ˜˙Â ÌÈ„„Ó ,ÌÈ„ÚÈ ˙Â·¯Ï ,˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈÈ„Ó ÌÂ˘ÈÈ
.˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Î Â˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÂÏÂÚÙ˙Ï
בנובמבר  2010השיב משרד ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה כי בימי אלה משרד ראש
הממשלה ונציבות שירות המדינה שוקדי על הגדרת תפקידו של הממונה על היישומי
הביומטריי ועל אופ מינויו.
מתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי בנובמבר  2010עולה כי עובדי רשות האוכלוסי נוקטי פעולות
שונות הנוגעות לקביעת יעדי ,מדדי ותקני וכ לתפעול המאגר הביומטרי ולתחזוקתו ,וזאת כדי
להימנע מעיכובי נוספי בהנפקת של התעודות החכמות .עוד עולה מתשובתו כי משמעות
העיכובי ביישו הפרויקט היא תשלו נוס( לספק ,וכי בימי אלה אישרה נציבות שירות המדינה
לפרס מכרזי לאיוש חלק מהמשרות של הרשות לניהול המאגר הביומטרי.
Ô‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡·Â È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙ÂÈ¯Á
·ÂÎÈÚ ÚÂÓÏ „ÚÂ ‡Â‰ Ì‡ Ì‚ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ È„·ÂÚ È„È ÏÚ ÔÚÂˆÈ· ÈÎÂ ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰
.ÂÂÓÈ˘ÎÏ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì‰È„Úˆ ˙‡ ¯ˆ‰Ï ÏÂÏÚ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÛÒÂ

היערכות רשות האוכלוסי להנפקת תעודת זהות חכמה
 .1כאמור ,ביולי  2008החלה לפעול במשרד רשות האוכלוסי .הרשות נועדה להחלי( את מינהל
האוכלוסי במשרד ולקבל אחריות ליישו מדיניות הממשלה ולהפעלת סמכויות השר בתחו
הטיפול בנתיני זרי ובתחו האוכלוסי.

משרד הפני(
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נוס( על פעילותה השוטפת של רשות האוכלוסי שתוארה לעיל הופקד בידיה קידומ של
הפרויקטי לתיעוד לאומי .לש מימוש נדרש תקציב כולל של כ 804מיליו ש"ח :פרויקט
תעודת זהות חכמה שעלותו כ 320מיליו ש"ח; פרויקט הדרכו הביומטרי שעלותו כ 440מיליו
ש"ח; פרויקט ארכיב ממוחשב שעלותו כ 44מיליו ש"ח )עלויות אלה אינ כוללות את תקציב כוח
האד הנוס( הנדרש ללשכות רשות האוכלוסי ,הנאמד ב 11מיליו ש"ח לשנה ,ואת תקציב
הרשות לביומטריה ,הנאמד ב 9.5מיליו ש"ח לשנה(.
על הקמת רשות האוכלוסי הופקד מנהל מינהל האוכלוסי לשעבר ,מר יעקב גנות .הוא שימש ג
מנהלה הראשו של הרשות במש כשנה  עד אמצע שנת  .2009רק בינואר  ,2010כחצי שנה אחרי
שסיי גנות את תפקידו ,מונה לתפקיד מנכ"ל רשות האוכלוסי מר אמנו ב עמי .רוב בעלי
התפקידי בתחו האוכלוסי הועברו אל הרשות ממינהל האוכלוסי .מהסברי שמסר מנכ"ל רשות
האוכלוסי ביולי  2010למשרד מבקר המדינה עולה כי רשות האוכלוסי ,שמופקדי בידיה
פרויקטי מורכבי שחשיבות רבה מהבחינה הלאומית ושנדרש תקציב גדול למימוש ,טר
סיימה את התארגנותה ,לרבות תכנו המבנה הארגוני שלה ומצבת כוח האד ,הקמת יחידות מטה
ואיוש משרות.
 .2נוהל מפת"ח הוא נוהל מסגרת לפיתוח ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה.
הנוהל מפרט את השלבי בחיי המערכת הממוחשבת ואת התוצרי הנדרשי בכל אחד מה .זהו
נוהל מחייב במשרדי הממשלה על פי החלטת ועדת השרי לכלכלה מאוקטובר  ,1991שקיבלה
תוק( של החלטת ממשלה ,ועל פי הוראות התכ" .לפי הנוהל ,בכל פרויקט אמורה לפעול מינהלת
פרויקט ,המהווה צוות מקצועי האחראי לניהול השוט( של הפרויקט.
כאמור ,החלפת תעודות הזהות לכלל האוכלוסייה היא מהל מורכב המחייב עבודת מטה ,קבלת
החלטות ,גיבוש מדיניות ,הכנת תכניות ,הבניית תהליכי ותיאו בי גורמי רבי .נוס( על ייצור
התעודות הלכה למעשה ,נדרשת היערכות ארגונית כוללת בתחומי שוני :תקנו כוח אד ,גיוסו
והכשרתו ,וכ הכנת נוהלי תפעול ,נוהלי ביטחו ,נוהלי שינוע ועוד .לש כ יש להקי מינהלת
שתהיה אחראית לניהול הפרויקט על היבטיו השוני .הדבר א( צוי במסמכי המכרז השני ובחוזה
ההתקשרות ע הספק ,שבו נקבע כי מנכ"ל המשרד ימנה מינהלת פרויקט ,והיא תשמש אמצעי
הניהול השוט( העליו של הפרויקט .בשני  20041995פעלה לסירוגי במשרד מינהלת לפרויקט
תעודת זהות חכמה .כמו כ ,במסמכי ההקמה של רשות האוכלוסי ,במסגרת תיאור מבנה היחידות
ברשות ,נקבע כי תוק מינהלת לניהול הפרויקטי שיהיו נתוני בסמכותה של רשות האוכלוסי,
ובכלל זה ,פרויקט תעודת זהות חכמה.
הצור בהקמת מינהלת פרויקט עלה במסגרת דיוני שוני של רשות האוכלוסי ע נציגי משרד
האוצר .כ לדוגמה ,בישיבת מטה של רשות האוכלוסי בנושא הנפקת תעודת זהות חכמה ודרכו
חדש ,שהתקיימה בדצמבר  ,2008אמר ראש הרשות כי יוק מטה מסודר הכולל "ראש פרויקט".
בישיבה של נציגי רשות האוכלוסי ע נציגי משרד האוצר בינואר  2009סוכ כי תוק מינהלה
שתטפל בכל הפרויקטי לתיעוד לאומי ,וכי מאושר גיוס של מנהל פרויקט ,איש מחשוב ויוע-
משפטי .בביקורת נמצא כי עד יולי  2010טר הוקמו מינהלת פרויקטי ומטה לליווי הפרויקטי
שיזמה רשות האוכלוסי.
משרד מבקר המדינה ביקש מרשות האוכלוסי תכנית עבודה למימוש הפעולות המתוכננות במסגרת
הפרויקטי לתיעוד לאומי .הרשות המציאה למשרד מבקר המדינה טבלה ובה פירוט של משימות
כלליות ,ש הממונה על מימוש ותארי יעד להשלמת המשימה .התברר כי התאריכי בטבלה
משתני על פי ההתפתחויות ,ולכ היא אינה משמשת כלי ניהולי אלא דיווח נקודתי המעודכ
למועד הדיווח .למשרד מבקר המדינה הוסבר שעקב מגבלות כוח אד נבצר מהרשות להכי תכניות
מפורטות המיושמות באמצעות כלי ניהול פרויקטי ,המחייבי תכנו לוחות זמני ותפוקות,
כמקובל.
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ÌÈÏÎ ‰Ï ÌÈ¯ÒÁ ÂÊ ‰„Â·Ú ˙ÂÎ˙Ó· ÈÎ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰ÈÏ
„ÂÚÈ˙Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÏÚÂ Ì˙Â·Î¯ÂÓ ,ÌÙ˜È‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˘ÚÈ˙˘ È„Î ÏÈÚÈ ÏÂ‰È ÔÂ‚Ó ÌÈ˜‰Ï ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÈÓÂ‡Ï
·˜¯ÂÎ¯„ ˙ÈÈÂÂ˙‰Ï ÈÂ‡¯Â ÍÓÒÂÓ ÔÂ‚Ó ¯ÒÁ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙Ï‰ÈÓ ¯„ÚÈ‰· .ÌÚÂˆÈ· ÏÚ ‰
Â˙„ÈÓÚ ˙ÈÁ· ,Í¯„ È·‡ ˙·ˆ‰ ,‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰ ˙Â·¯Ï ,Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ Ï˘ ÂÏÂ‰È ÔÙÂ‡Â
˘.ÂÈÏÚ ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Â ÌÈ„ÚÈ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï
בתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2010נכתב כי בעקבות הערת
הביקורת התקשרה הרשות ע משרד חיצוני הנות שירותי ניהול פרויקטי .אג( התקציבי במשרד
האוצר מסר בתשובתו בנובמבר  2010כי לאחרונה גויסו שני עובדי נוספי לאג( הפרויקטי
ברשות האוכלוסי.

התקשרות ע הספק לפני השלמת החקיקה
 .1כאמור ,המכרז השני פורס בסו( שנת  ,2005ובנובמבר  2007החליטה ועדת המכרזי של
המשרד כי היא דוחה את הצעתו של הספק ,היחיד שעמד בתנאי הס( של המכרז מפני שהתשלו
שדרש בעד מימוש הפרויקט היה גבוה בהרבה מהאומד שקבעה הוועדה .בעקבות כ פנה המשרד,
בהמלצת ועדת המכרזי ,אל ועדת הפטור באג( החשב הכללי במשרד האוצר וקיבל את אישורה
להתקשר בפטור ממכרז ולשאת ולתת ע הספק ,שעמד בתנאי הס( במועד הגשת ההצעות במכרז.
כמו כ אישרה הוועדה למשרד לשאת ולתת ע גורמי אחרי א ייכשל המשא ומת ע הספק.
בשנת  2008נשא ונת המשרד ,בהובלת המנכ"ל ,ע אותו ספק ,א( שבאותו מועד טר הושלמו
מהלכי החקיקה הדרושי לשילוב אמצעי זיהוי ביומטריי וטר אושרה הצעת החוק שהוגשה
לכנסת ,וא( על פי שבמכרז נכתב במפורש ש"החתימה של המשרד על הסכ ההתקשרות ע
הזוכה ,תהיה רק לאחר אישור כל תיקוני החקיקה הנדרשי למימוש הפרויקט".
בדצמבר  ,2008לאחר סיו המשא ומת ,חת המשרד ע הספק על הסכ לייצור  5מיליו תעודות
זהות חכמות במהל חמש שני ,תמורת  270מיליו ש"ח .ההסכמות שאליה הגיעו הצדדי באו
לידי ביטוי בתוספת שצורפה למסמכי המכרז השני ונעשתה לחלק מההסכ )להל  התוספת( .לפי
התוספת ,התעודות החכמות ייוצרו בשני שלבי :בשלב הראשו יופקו כרטיסי חכמי גולמיי
)להל  כרטיסי גולמיי( ,31ובשלב השני יוטבעו בכל כרטיס גולמי פרטי הזהות של בעל התעודה,
תהלי המכונה פרסונליזציה.32
על ההסכ חתמו מנכ"ל המשרד והחשב .במועד חתימת ההסכ כבר התגבשה במשרד ההכרה
ששילוב של מזהי ביומטריי מחייב תיקו בחקיקה ראשית ,ובלעדיו לא יהיה אפשר לחייב תושב
לתת אמצעי זיהוי ביומטריי לש הכללת בתעודת זהות חכמה.

__________________

31
32

כרטיסי( פלסטיי( ,ובה( שבב אלקטרוני ע( מערכת הפעלה ,שטר( עברו תהלי פרסונליזציה.
תהלי שבו נצרבי( בשבב של הכרטיס החכ( פרטי( אישיי( שוני( של אד( מסוי( ,וכ נעשה הכרטיס
החכ( לתעודת זהות ,המתבססת על כרטיס חכ(.
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·„ˆ˙‡ÊÂ ,˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ ¯ÂˆÈÈÏ ˜ÙÒ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ È‚Èˆ ÂÓ˙Á 2008 ¯·Ó
˜ÔÂÎÈÒ ˘È Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ ÍÎÂ ,ÌÈ˘Â¯„‰ ‰˜È˜Á‰ ÈÈÂÈ˘ ˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á· Â¯„ÒÂ‰˘ Ì„Â
˘ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,¯ÂÓ‡Î .ÔÂÈÓËÏ ˙„¯Ï ÏÂÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰Ú˜˘‰‰ ÔÓ ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ
˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â‡¯Â‰ Ô‰· ˙Â·ÈÒ· Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ÔÈ‡ 2004 ¯·ÓËÙÒÓ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
·Ì¯Ë· ˜ÙÒ‰ ÌÚ Â¯˘˜˙‰· .˙ÒÎ· ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë˘ ‰˜È˜Á ˙Úˆ‰ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙Ó Ê¯ÎÓ
.‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÁÂ¯· ‡Ï˘ „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÓÏ˘Â‰
˙Â‡¯Â‰ Û˜Â˙·Â ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ÚÂ¯Ê‰ ‡Â‰˘ ,„¯˘Ó‰ ·˘Á Ì˙Á ÌÎÒ‰‰ ÏÚ
„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÁÈË·Ó‰ "ÛÒ ¯ÓÂ˘" ˘Ó˘ÓÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÌÚ ‰Ó Ì"Î˙‰
‰˜È˜Á‰ ‰ÓÏ˘Â‰˘ ÈÏ· ˜ÙÒ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ Ì˙Á „¯˘Ó‰ ·˘Á ÌÏÂ‡ .˙ÂÈ˜˙ ÂÈ‰È
.ÛÒ ¯ÓÂ˘Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ·Â ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰˘Â¯„‰
סג החשב הכללי במשרד האוצר ,שהיה חשב משרד הפני עד סמו למועד גיבוש ההסכ ע
הספק ,ומנכ"ל רשות האוכלוסי ציינו בתשובותיה כי "ההסכ נבנה באופ כזה שמאפשר הנפקת
תעודת זהות חכמה ה ללא רכיבי ביומטריה )למקרה שבו לא תאושר החקיקה המתאימה( וה ע
רכיבי ביומטריה" .עוד ציינו בתשובותיה כי ג א הערת משרד מבקר המדינה נכונה ,הרי היא
מתעלמת משיקולי נוספי ,כגו האיחור הרב ביישו הפרויקט והנזק שנגר למדינה בעקבות
הכשלי והסיכוני המלווי את השימוש בתעודת הזהות במתכונתה הנוכחית .לדבריה אילו לא
היה החוזה נחת במועד והיה מתעכב עוד יותר ,הדבר היה פוגע באמינות המדינה בעת מכרזי
ממשלתיי בילאומיי עתידיי.
¯ÂÓ‡Î ,ÂÏ ¯¯·˙‰ 2005 ¯·ÓËÙÒ· „ÂÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·ÈÎ¯ ‡ÏÏ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ Ì˘Ï Ô‰ ,˙È˘‡¯‰ ‰˜È˜Á‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘È ÈÎ ,ÏÈÚÏ
·¯ÂÓ‡ „¯˘Ó‰ ‰È‰ ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ÂÈÈ‰„ .‰È¯ËÓÂÈ· È·ÈÎ¯ ÌÚ Ô˙˜Ù‰ Ì˘Ï Ô‰Â ‰È¯ËÓÂÈ
˘¯ÂÙÓ· ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ,ÌÈ˘¯„‰ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ
·.Ê¯ÎÓ
˙Â˘¯ Ï"ÎÓÂ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ô‚Ò Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙· ÂÈÂˆ˘ ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
ÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰È˜˙ ‰È‡˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ˜È„ˆÓ ÌÈ‡ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰
˘˙¯„Ò‰ Ì¯Ë ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ Ï˘· .ÂÈ¯ˆÂ˙· ˘ÂÓÈ˘ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰˜È˜Á‰ ‰ÓÏ˘Â‰
¯Â·Ú ÌÈ„·Î ÌÈÓÂÎÒ ÌÏ˘Ï ˙ˆÏ‡ ‰È„Ó‰ ,‰‚¯„‰· ˜ÂÁ‰ ˙ÏÁ‰ ÁÎÂÂ ‰˜È˜Á‰
.È„ÈÈÓ ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘ÚÈÈ˘ ÈÏ· ,ÌÈÈÓÏÂ‚‰ ÌÈÒÈË¯Î‰
 .2כאמור ,בדצמבר  2008חת המשרד על הסכ ע הספק שתוקפו חמש שני ,ולפיו ייוצרו
התעודות החכמות בשני שלבי :בשלב הראשו יופקו כרטיסי גולמיי ,ובשלב השני יוטבעו בכל
כרטיס גולמי פרטי הזהות של בעל התעודה  פרסונליזציה .לפי התוספת ,בשני  20132010אמור
הספק לייצר  5מיליו כרטיסי גולמיי תמורת כ 161מיליו ש"ח .עוד נכתב בתוספת שהמשרד
ישל מקדמה מכספי המדינה בס  15מיליו ש"ח למימו הקמת המפעל לייצור תעודות הזהות
החכמות.
בתוספת נקבע אופ חישוב התשלו לספק עבור הכרטיסי שייצר .נקבעו שני תעריפי :האחד 
עבור הכרטיס הגולמי; האחר  עבור הפרסונליזציה .כמו כ נקבע שמחירו של כרטיס גולמי יישאר
קבוע במש כל תקופת ההתקשרות ויהיה  32.2ש"ח בתוספת מע"מ ,ואילו מחירו של רכיב
הפרסונליזציה יעלה לאחר שלוש שני ממועד תחילת הייצור ,מ 13.8ש"ח בתוספת מע"מ ל14.8
ש"ח בתוספת מע"מ .עוד נקבע בתוספת כי א לא ירכוש המשרד במהל חמש שנות ההתקשרות 5
מיליו רכיבי פרסונליזציה ,יהיה עליו לשל לספק בתו חמש השני ,ג עבור כמות רכיבי
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הפרסונליזציה שלא הוזמנה ,לפי תערי( הפרסונליזציה השני ) 14.8ש"ח בתוספת מע"מ( .לחלופי
ניתנה למשרד האפשרות להזמי מהכמות שלא הוזמנה עד  500,000רכיבי פרסונליזציה ולהארי
את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת .דהיינו בכל מקרה ישל המשרד לספק עבור  5מיליו רכיבי
פרסונליזציה.
 .3ביוני  2010פנה הספק למנהל מער המחשוב ברשות האוכלוסי וביקש לקבל את אישור
המשרד להתחיל בייצור הכרטיסי הגולמיי .בעקבות בקשתו הגיש מנהל מער המחשוב לוועדת
המכרזי של רשות האוכלוסי בקשה "להתנעת תהלי ייצור הכרטיסי הגולמיי" .ביולי 2010
אישרה ועדת המכרזי לספק להתחיל בייצור הכרטיסי הגולמיי של תעודות הזהות .לפי ההסכ,
על המשרד לשל לספק כ 54מיליו ש"ח בשנה ,במש שלוש שני ,עבור כרטיסי גולמיי
שייוצרו ,מ המועד שהמשרד יאשר לייצר .תשלו זה יינת ללא קשר לשימוש שהמשרד יעשה
בכרטיסי.
,‰‚¯„‰· ÏÂÁÈ ‡Â‰˘ Ú·˜ ˜ÂÁ·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÈÈÓÏÂ‚‰ ÌÈÒÈË¯Î‰˘ ˘˘Á ˘È ,˙ÂÙÒÂ ÌÈÈ˙˘· Â˙ÏÁ‰ ˙‡ ‰Á„È ¯˘‰˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ¯Á‡ÓÂ
˘·Ï˘Ï ÌÈ˘ Í˘Ó· ÂÈ˙ÓÈ ,ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ Ì¯ÂˆÈÈ ˙‡ ÌÈÈÒÈ ˜ÙÒ‰
ÁÎÂ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙‡Ê‰ ˙Ú· ‰‡ˆÂ‰‰ ˙˜„ˆ‰ ¯·„· ‰Ï‡˘ ¯¯ÂÚÓ‰ ¯·„ ,‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù‰
‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ˘ÂÈÓ ÂÈ‰È ÌÈÈÓÏÂ‚‰ ÌÈÒÈË¯Î‰˘ ˘˘Á ˘È ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈÈÂÈ˘‰
.‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù‰ ·Ï˘ ÏÚÂÙÏ ‡ˆÈ ¯˘‡Î ÌÈ˘ ‰ÓÎ „ÂÚ· ‰È‰˙˘ ‰È‚ÂÏÂÎËÏ
·˙˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï ‰ÏÚÈ ‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù‰ ·ÈÎ¯ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î Ú·˜ ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ
˘‰È‰È ,‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù È·ÈÎ¯ ÔÂÈÏÈÓ 5 ÌÈ˘‰ ˘ÓÁ ÍÏ‰Ó· ˘ÂÎ¯È ‡Ï „¯˘Ó‰ Ì‡ ÈÎÂ ,ÌÈ
,‰‚¯„‰· ˜ÂÁ‰ ˙ÏÁ‰ ÁÎÂ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Â˜ÙÂÒ ‡Ï˘ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ÔÈ‚· Ì‚ ÌÂÏ˘˙Ï È‡ÎÊ ˜ÙÒ‰
ÈÙÏ ‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù‰ ·ÈÎ¯ ¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ˘¯„ÈÈ „¯˘Ó‰˘ ÔÎ˙ÈÈ Â‡ÂÏÓ· ˜ÂÁ‰ ÏÁÂÈ Ì‡ È¯‰
.¯˙ÂÈ ‰Â·‚‰ ÛÈ¯Ú˙‰ ‡Â‰˘ ,ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙ÁÓ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ÌÂ˙· Û˜Â˙Ï ÒÎÈÈ˘ ÛÈ¯Ú˙‰
בתשובותיה של סג החשב הכללי במשרד האוצר ומנכ"ל רשות האוכלוסי בנובמבר  2010נכתב
כי טענת המבקר נכונה ,וע זאת על פי סעי(  4בתוספת ,למשרד יש "רשת ביטחו" המאפשרת לו
להארי את תקופת הפרסונליזציה בשנה נוספת בכמות של עד  500,000תעודות ,וכי על פי
ההערכות במהל שש שני )שהחלו ביולי  (2010יוכל המשרד להנפיק את כל הכמות האמורה.
˙ÏÁ‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰ Ì¯Ë· „ÂÚ ,„¯˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÏÁ‰ ÁÎÂ .ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ Í˘ÓÈ˙ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ ÔÂÈÏÈÓ 5 ˙ÙÏÁ‰˘ ‰˙ÈÈ‰ ,‰‚¯„‰· ˜ÂÁ‰
˙Â„ÂÚ˙ Â˙ÈÈ Ô‰·˘ ,ÌÈ˘ Ú·¯‡ „Ú ÌÈÈ˙˘ Ï˘ ÔÁ·Ó ˙ÙÂ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈ˙‚¯„‰· ˜ÂÁ‰
ÌÂ˙· Ì‚˘ ˘˘Á ˘È ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˙˙Ï Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ÚÈ·È˘ ÈÓÏ ˜¯ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê
˙˘¯" ˙˜ÙÒÓ‰ ,˙ÙÒÂ‰ ‰˘‰ ÈÎÂ ‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù È·ÈÎ¯ ÔÂÈÏÈÓ 5 Â˜ÙÂÈ ‡Ï ÌÈ˘‰ ˘ÓÁ
·˜ÙÒ‰ Ï·˜È ÍÎ .¯ˆÂÂÈÈ˘ ¯ÚÙ‰ ÏÚ ‰ÒÎ˙ ‡Ï ,‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù È·ÈÎ¯ 500,000 Ï˘ "ÔÂÁËÈ
˙˘.Â˜ÙÂÒÈ ‡Ï˘ ÌÈ·ÈÎ¯ ¯Â·Ú Ì‚ ÌÂÏ
 .4משרד מבקר המדינה בירר ע הדרגי הבכירי במשרד וברשות האוכלוסי א נוכח
העיכובי שיחולו בהנהגת תעודת הזהות החכמה  א בתוק( החוק ,וא נוכח הקשיי הטכניי,
היישומיי והארגוניי  לא שקלו את האפשרות להאי -את הנפקת של תעודות הזהות החכמות
בלי להמתי עד שיושלמו המהלכי ליישו הביומטריה ,כפי שתכנ המשרד לעשות עד אמצע שנת
 .2007מהסברי שניתנו למשרד מבקר המדינה עולה שבמשרד לא הועלתה הצעה כזאת ,וממילא
לא נשקלה האפשרות להחלי( לאלתר את תעודות הזהות הקיימות בתעודות זהות חכמות קוד
שייכללו בה אמצעי זיהוי ביומטריי.
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(משרד הפני

 על א( השקעותיו הרבות של המשרד,מכא כי א( שהספק החל בייצור תעודות הזהות החכמות
 ועל א( הסיכוני הגדולי הנשקפי מ הקלות שבה, המסתכמות במיליוני שקלי,מכספי הציבור
 תושהה החלפת של כלל תעודות אלה בעוד,אפשר לזיי( את תעודות הזהות במתכונת הנוכחית
.שני אחדות
˙ÈÁÎÂ‰ Ô˙ÂÎ˙Ó· ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˙Ï· ‰¯È‚‰ ,˙ÂÈÏÎÏÎ ,˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ‰Ú¯Ï ÔÏˆÏ ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó
,˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂÂ ,‰È„Ó‰ ÔÂÁËÈ·· ˙Ú‚ÂÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ˙È˜ÂÁ
ÏÏÎÏ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ô˙˜Ù‰Ï ÌÈÎÏ‰Ó ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
ÔÙÂÈÊ ˙‡ ‰˘˜È ÍÎ·Â ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ Ô‰· ÂÏÏÎÈÈ˘ Ì„Â˜ „ÂÚ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
.Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÓÈ‰Ó ˙‡ ¯È·‚ÈÂ
ÈÙÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰˙˜Ù‰Ï Ì‡ ˜Â„·Ï ÈÂ‡¯˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
,ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰„ÈÓÏ‰ ˙ÓÂ˜Ú ˙ÈÁ·Ó ˙ÂÂ¯˙È ˘È ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÈË
˘ÂÓÈÓÏ ÌÂ¯˙Ï ÏÂÎÈ ‰ÊÎ ÍÏ‰Ó Ì‡Â ,˙È‚ÂÏÂÎË‰ ‰ÈÁ·‰ÓÂ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÛÂ˜È˙ ˙ÈÁ·Ó
¯ÂˆÈÈ·Â ÏÚÙÓ‰ ˙Ó˜‰· ,ıÂÚÈÈ· ,ÌÈÊ¯ÎÓ· ‰˙˘Ú ¯·Î ‰È„Ó‰˘ ‰Ú˜˘‰·˘ ˙ÏÚÂ˙‰
ÈÂÈÏÈÓ˘ ÔÎ˙ÈÈ 2008 ˙˘Ó ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ˙‰ ·˜Ú˘ ÈÙÓ ˙‡Ê .ÌÈÈÓÏÂ‚‰ ÌÈÒÈË¯Î‰
.ÔÈÎÙÂ‰ ‰Ï ÔÈ‡˘ Ô·‡Î ÌÈ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ÌÈÒÁÂ‡Ó ÂÈ‰È ÌÈÈÓÏÂ‚ ÌÈÒÈË¯Î

✯
˙ÈÈ‚ÂÒ· ÌÈÂÈ„‰ ÁÎÂ - ÂÚ·˜ 2007 ˙˘ ÚˆÓ‡ „Ú „¯˘Ó· Â‰ÈÎ˘ ÌÈÏ"ÎÓ‰Â ÌÈ¯˘‰
ÏÎÎ ÚÓÈ‰Ï ˘È˘ - ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ·Ï˘Ï Ì‡ ˙ÂÈÂË·Ï˙‰‰ ÁÎÂÂ ÈÓÂ‡Ï‰ „ÂÚÈ˙‰
„¯˘Ó‰ .˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ‰ÙÏÁ‰‰ ·ÂÎÈÚÓ ¯˘Ù‡‰
ÍÂ¯ÎÂ ·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÌÂ˘ÈÈ˘ ˙ÂËÏÁ‰ ‰ÓÎ ˙¯‚ÒÓ· ¯È‰·‰
ÌÓÂ˘ÈÈ Í‡ ,ÌÓÂ„È˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂÎ˘ÓÈÈ˘ ‰˘ÚÓ‰ ˙ÓÎÁ ˙ÈÁ·· Ú·˜ ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÈ·ÂÎÈÚ·
˜ÂÁ‰ ,‰˜È˜Á‰ ‰˘ÚÓ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï .˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰Ï È‡˙ ˘Ó˘È ‡Ï
˙Ó˜‰·Â ÌÈÎÏ‰Ó ˙¯„Ò· ÍÂ¯Î ‰È‰È ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰˘ Ú·Â˜ Ï·˜˙‰˘
ÏÏÎ ÂÙÏÁÂÈ ‡Ï ÍÎÈÙÏ .ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ Ï˘ ¯˜Â·Ó ÌÂ˘ÈÈ Ì˙ÂÚÓ˘Ó˘ ,ÌÈÂ‚Ó
¯‚‡Ó‰ ˜ÂÁ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ú¯ÎÂ˙˘ Ì„Â˜ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙
.È¯ËÓÂÈ·‰
˙Á‡ ‡Ï Â˘‚„Â‰ ˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ‡˘Â· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÏ‰Ó·
ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÂÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈÂÁËÈ·‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ˙ÈÓÂ‡Ï‰ Â˙Â·È˘Á
Â˙‡·‰· ‰·¯ „È ˙ÏÊ‡ ÂÏÈ‚ ÂÈÁÂÏ˘Â „¯˘Ó‰ ,¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰˘ ‡ˆÓ
.ÔÂ¯˙Ù ¯„Ú‰ Ï˘ Ï·Ò È˙Ï· ·ˆÓÏ ÚÏ˜ ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰Â ,ÌÂÈÒ È„ÎÏ
˙˘· ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ ¯ÂˆÈÈÏ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Í˘Ó· ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÒÁÈÈ˘ ˙ÂÙÈÁ„‰Â ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂÂ ‰˙˘Ú ¯·Î˘ ‰Ú˜˘‰‰ ÁÎÂ ,2010
,ÛÒÂ ÈÂ‰È˘ ÈÏ· ,‡È·‰Ï „¯˘Ó ÏÚ ,ÔÙÈÈÊÏ ‰˘˜˘ ˙Â˘„Á ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰Ï ÌÈ˘
·ÈÎ¯ Ô‰· ÏÏÎÈÈ˘ ÈÏ·Ó Û‡ ,˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ô˙ÙÏÁ‰Ï
.È¯ËÓÂÈ·
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מתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי בנובמבר  2010עולה כי לדעת הגורמי המקצועיי ברשות
האוכלוסי ,א יונפקו שתי תעודות מקבילות ,כלומר תעודה חכמה הכוללת רכיבי ביומטריי
ותעודה חכמה שאינה כוללת רכיבי ביומטריי ,מספר המתנדבי לקבלת תעודה הכוללת רכיבי
ביומטריי יהיה אפסי .עוד עולה מתשובתו כי הדבר יגרו לבזבוז הכספי המושקעי בהקמת
הרשות הביומטרית.
˙Â˘˜‰Ï ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯ËÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰Ï ÌÈÂÂÏ‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ‰ÙÂÈÊ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ
˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÏÎ ˙ÙÏÁ‰Ó ÁÓˆ˙˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÂÈÎ ˙Â‚Â‰‰
·˙‰ÙÈ„Ú ‡È‰Â ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ Ô‰· ÂÏÏÎÈÈ˘ ÈÏ· Û‡ ,‰·¯ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ
˜ÂÁ ÈÙÏ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÈÁÎÂ‰ Ô˙ÂÎ˙Ó· ˙Â„ÂÚ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰Ó
˙Ó˜‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÏÁÂÈ ‡Ï È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ,È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰
‰È‡ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ Ï"ÎÓ ˙ÚË ,ÔÎ Ì‡ .ÔÂÈÓËÏ Â„¯È È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â˘¯‰
·.‰ÓÂ˜Ó
בתשובה נוספת של רשות האוכלוסי מינואר  2011צוי כי "לדעת הגורמי המקצועיי ברשות
האוכלוסי הנפקה של שתי תעודות מקבילות )תעודה ביומטרית ותעודה חכמה ללא ביומטריה(
הייתה מביאה לסיכול רצו המחוקק אשר אמר את דברו בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי
במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע ,התש"ע .2009כמו כ ,יש לתת את הדעת לכ ,כי המהל כאמור
יכול שייצור בקרב הציבור חוסר וודאות הנובעת מחוסר עקביות בהחלטות רשויות המדינה ,ואשר
תפגע ,בי היתר ,באמו הציבור .כמו כ ,יגרו הדבר לבזבוז הכספי שהושקעו בהקמת הרשות
הביומטרית .יודגש כי על א( העובדה ,כפי שא( ציי המבקר ,כי תתכ האפשרות ,בהתא לחוק,
שיימחק המאגר הביומטרי ,אי המשמעות כי על הרשות 'לסכל מלכתחילה' את יישומו ,קרי 
לפעול להנפקת שתי תעודות מקבילות .עוד יוער כי ג א הרשות הייתה מחליטה לקבל את המלצת
המבקר ולהנפיק לעת הזאת תעודה חכמה ,במקביל לתעודה הביומטרית ,היה נדרש לבצע שינוי
בחקיקה ,על כל המשתמע מכ".
˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ Ì˘Ï ‰˜È˜Á· ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈ˘¯„ ÌÓ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁ ˙ÏÁ‰ ÁÎÂ ÌÏÂ‡Â ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ „ˆÏ ‰ÓÎÁ
È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰ Ï˘ Â˙Ó˜‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ ,‰‚¯„‰· È¯ËÓÂÈ·‰ ¯‚‡Ó‰
- 2010 ˙˘· ÌÈÈÓÏÂ‚‰ ÌÈÒÈË¯Î‰ ¯ÂˆÈÈ ˙ÏÁ˙‰ ÁÎÂÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰·Â
˜ÙÒ˙ ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÈÏ· Û‡ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ô˙˜Ù‰
˙Â„ÂÚ˙ ÛÂÈÊ ÌÂˆÓˆ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰· ÚÈÈÒÈ ‰Ê ÍÏ‰Ó :˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â·ÈÒ· È·ËÈÓ ‰ÚÓ
˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙ÂÈÓ‡· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ÏÈ„‚È ,Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÓÈ‰Ó ˙‡ ¯È·‚È ,˙Â‰Ê‰
˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ ÍÎÈÙÏ .˙ÓÈÈ˜‰ ‰„ÂÚ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰Ï ÌÈÂÂÏ‰ ÌÈÈÏÂÁ‰ ˙‡ ÚÓÈÂ
.¯˙Ï‡Ï ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÂÈÁÂ ,‰ÙÂÁ„ ‡È‰ ˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰
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התקשרויות לרכישת שירותי וציוד ליישו תעודת זהות חכמה
פרויקט צילו ממוחשב
 .1רשות האוכלוסי מנהלת ,על פי חוקי שוני ,מאגרי מידע הכוללי נתוני שנרשמו במהל
מת שירותי בתחומי האזרחות ,השבות ,מרש האוכלוסי ,הכניסה לישראל והיציאה ממנה.
בשני  20072002פעל המשרד לשלב צילו ממוחשב בתיעוד הלאומי .בדצמבר  2003פרס
המשרד מכרז צילו ממוחשב ל"רכישת תצלומי ממוחשבי למערכת 'אביב' בדר של צילו או
סריקה" )מכרז מס' ) (21/2003להל  מכרז הצילו הממוחשב( .במכרז צוי כי "הכוונה לאפשר
להשתמש בצילומי הללו ,במידה והדבר יוסדר בחוק ,ג לצור המרה למדד ביומטרי של זיהוי
תווי פני" .עוד צוי במכרז כי הוא נועד לש "הדפסת התצלו הממוחשב שיישמר ב'אביב' ,על
גבי התיעוד המונפק עלידי משרד הפני ,ובפרט התיעוד החדש ,כחלק אינטגראלי שלו" ,וכי
ייעשה שימוש במאגר תצלומי לאומי כדי להנפיק תעודות במשרד.
במרס  2005חת המשרד על הסכ ע הזוכה במכרז )להל  חברה ב'( ,לרכישת  300מצלמות
דיגיטליות וסורקי ולפיתוח תכנה לשילוב התמונות במערכת אביב.
התכנה שפותחה כונתה מערכת "דיוק" והתקיי פיילוט בכמה עמדות בלשכות מינהל האוכלוסי
ברמלה ובעפולה .במסגרת זו רכש המשרד  15מצלמות )מתו ה (300ורישיונות תכנה בעלות של
כ 55,000ש"ח.
בפברואר  2007הודיעה חברה ב' למשרד כי מאחר שחל( זמ רב ,יותר משלוש שני ,מאז פרסו
המכרז והגשת הצעת החברה ,חלו שינויי טכנולוגיי רבי ואי כל אפשרות לספק את דגמי
המצלמות אשר הוצעו במכרז .עוד הודיעה כי בנקודת זמ זו איאפשר להתקד בפרויקט בתנאי
הטכנולוגיי שהיו קיימי בזמ הגשת ההצעה ,ומאחר שהמשרד אינו מאשר לה לעשות שינויי
כגו החלפת דג המצלמה ,על המשמעויות הכרוכות בכ ,ואינו מסכי לשלב רכיב של בקרת
איכות ביומטרית ,החברה מוכנה לוותר על זכייתה במכרז "בשל התנאי שנוצרו".
ÌÂÏÈˆ‰ ‡˘Â· ÏÙËÏ „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 2003 ˙˘· ¯·Î˘ ‰ÏÂÚ Â˜„·˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
ÌÈÓÂÏˆ˙ ·Ï˘Ï È„Î ËÂÏÈÈÙ ÚˆÈ·Â ıÚÂÈÏÂ ˜ÙÒÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÏÈ˘ ,Ê¯ÎÓ ÌÒ¯Ù ,·˘ÁÂÓÓ‰
,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .˜ÈÙÓ ‡Â‰˘ ˙Â„ÂÚ˙‰ ÏÚ Ì˙ÒÙ„‰ Ì˘Ï ·È·‡ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ·˘ÁÂÓÓ
‰¯ËÓ‰ ‰‚˘Â‰ ‡Ï ÂÈÈ‰„ ,˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙· ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÂÏˆ˙‰ ·ÏÂ˘ Ì¯Ë ,2010 ÈÏÂÈ
˘.ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ ‰Ó˘Ï
מתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי מנובמבר  2010עולה כי המצלמות שנרכשו משמשות כיו
לצילו זרי המגיעי לישראל ,ועקב כ לא נגר שו נזק כספי למשרד.
ÂÈ‡ Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ¯Ê ÌÂÏÈˆÏ ÌÂÈÎ ˙ÂÓÏˆÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÂÓ‡Î ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆÂ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ
 .2במאי  2002אישר המשרד לספק שהקי את מערכת אביב להקי מאגר תצלומי במערכת
אביב ,בעלות של כ 4מיליו ש"ח )כולל מע"מ( .עד ינואר  2005שיל המשרד לספק כ 4מיליו
ש"ח בעבור הקמת המאגר ועוד  550,000ש"ח למשרד התחבורה תמורת התצלומי שרכש ממנו
ושעליה התבסס המאגר .נוס( על כ התחייב המשרד לשל עבור התחזוקה השנתית של מאגר
התצלומי כ 1מיליו ש"ח בשנה.
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בעניי זה העיר מבקר המדינה בדוח מפברואר  332006כי "מערכת התצלומי נועדה להכיל
תצלומי של בעלי רישיונות נהיגה בלבד ,ולפיכ אי היא מקיפה את כל האנשי הרשומי במרש
האוכלוסי .בתוספת א( נקבע שא יבקש המשרד להשתמש בתצלומי להפקת מסמכי שוני
מאלה שהיו קיימי במועד ההתקשרות ,או להנפקת 'תעודת זהות חכמה' ,יחייב הדבר הוצאות
נוספות .ג התאמת המערכת לצרכי נוספי ,בכלל זה קישוריות בי מערכות ,תחייב את המשרד
להוציא הוצאה נוספת" .עוד העיר המבקר בדוח כי אחרי שהוקמה המערכת ואחרי שנרכשו
התצלומי החליט המשרד לאמ -תקני חדשי שתצלומי משרד התחבורה אינ עומדי בה ,ולכ
ישתמש בתצלומי משרד התחבורה "לתקופת ביניי" בלבד .בדוח נכתב שהמשרד לא נת הסבר
מניח את הדעת בדבר התועלת שבהקמת מערכת שתשמש לצרכי תפעוליי מוגבלי ,וכמו כ לא
הסביר מדוע היה עליו להוציא בנסיבות אלה כ 4מיליו ש"ח ,נוס( על כ 1מיליו ש"ח לשנה דמי
תחזוקה.
„¯˘Ó‰˘ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ 2006 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó È‡ˆÓÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ
˙˜ÂÊÁ˙ ¯Â·Ú ‰˘Ï Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 1-Î ,2009 ¯·Ó·Â „Ú ,˙Â‡·‰ ÌÈ˘· ÌÏ˘Ï ÛÈÒÂ‰
¯Â·Ú Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 5-Î „ÂÚ ˜ÙÒÏ ÌÏÈ˘ ÏÂÎ‰ ÍÒÂ ,ÌÈÏ·‚ÂÓ ‰È˘ÂÓÈ˘˘ ˙Î¯ÚÓ‰
˙.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 10-Î· ‰ÓÎ˙Ò‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú ‰‡ˆÂ‰‰˘ Ô‡ÎÓ .‰˙˜ÂÊÁ
‰˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 1 ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÌÂ˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„·Ï· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ,ÌÈÈÎ„Ú ÌÈ‡˘ ÌÈÓÂÏˆ˙ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙˜ÂÊÁ˙ ¯Â·Ú
˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË .ÈÓÂ‡Ï „ÂÚÈ˙Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ„È˜· „¯˘ÓÏ ÏÈÚÂ‰Ï È„Î Ì‰· ÔÈ‡˘Â
.˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ ‰˙ÏÚÂ˙Â ,˙˘ÂÈÓ

מערכת תחקור ואימות
 .1במסגרת ההיערכות ליישו הצילו הממוחשב התקיימו במשרד הפני בסו( שנת 2004
דיוני לש הכנתה של תכנית מפורטת ,ובכלל זה נידו נושא התחקור לש הבטחת זיהוי ודאי של
הפונה .כמו כ ,הוכנה טיוטה של "נוהל זיהוי מבקש השירות לצילו ממוחשב" .בטיוטת הנוהל
נכתב כי מערכת אביב תחל לצל צילו ממוחשב של מבקשי השירות ישירות למערכת
הממוחשבת ,וכי התמונות שייאגרו בקוב -ישולבו בעתיד בתעודת הזהות החכמה וכ בדרכו
החדש.
במסמ ששלח בספטמבר  2005למנכ"ל משרד הפני דאז ,מר אוסקר אבורזק ,כתב מנהל מער
המחשוב כי נוס( על מלאכת הצילו ,יעשה פקיד מינהל האוכלוסי תחקור על פי שאלו אקראי
שהמחשב יציג לפניו ,לפי נתוני האד הנבדק .עוד נכתב במסמ" :יש לציי שהצילו הממוחשב
ישמש ה את תעודת הזהות החדשה וה את הדרכוני" .במסמ ג צוי שבשנה הבאה  שנת 2006
 עדיי לא יונפקו לאזרחי ולתושבי תעודות זהות חדשות ,אלא אזרחי ותושבי יעברו תחקיר
ויצולמו צילו ממוחשב תו כדי הנפקת תעודת הזהות במתכונתה הנוכחית.
 .2במרס  2006חת המשרד על תוספת להסכ )"מערכת אביב"( ע הספק ,ובה הזמי מהספק
הקמת מערכת לתשאול האזרח לפני צילומו ,הרחבה של מער אחסו תצלומי וגיבוי לאחסו ,וכ
ביקש מהספק כי יסדיר קליטה מקוונת של תצלומי מלשכות מינהל האוכלוסי )להל  מערכת
האימות( .עבור הקמת מערכת האימות התחייב המשרד לשל לספק  346,000ש"ח.

__________________
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במסמ האפיו של "מער אימות עבור ביצוע צילומי במערכת אביב" ,שהכי הספק אחרי
שנחתמה התוספת להסכ ,נכתב שתהלי האימות ייעשה בלשכות מינהל האוכלוסי באמצעות
מערכת אביב לפני צילו האד ,וכי "כל תמונה שנרכשה באמצעות מערכת 'דיוק' או נסרקה
תשמר בבסיס הנתוני לאחר ביצוע תהלי האימות ...ע הפעלת תהלי האימות יופסק תהלי
קליטת תמונות ממשרד התחבורה" .עוד נקבע במסמ האפיו כי לאחר פעולת הצילו או הסריקה
יאפשר תהלי האימות לתחקר את המצול ולחלופי לתת לו פטור מתחקיר.
˙Î¯ÚÓ 2007-2006 ÌÈ˘· ÂÁ˙ÂÙ ÂÂÓÈÓ·Â „¯˘Ó‰ ˙ÓÊ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÒÈÒ·· Ì˙¯ÈÓ˘ÏÂ ÌÈÓÂÏˆ˙ ˙˜È¯ÒÏ ,ÌÂÏÈˆÏ ‰„ÚÂ˘ Ô˜ÂÈ„ ˙Î¯ÚÓÂ ˙ÂÓÈ‡Â ¯Â˜Á˙Ï
Ì¯Ë „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÈÎ ‰ÏÚ 2010 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó .·È·‡ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈÂ˙‰
‡Ï ÈÎÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ˘Ï· ,Ô˜ÂÈ„ ˙Î¯ÚÓ ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,¯Â˜Á˙‰ ˙Î¯ÚÓ ‰ÏÚÙÂ‰
‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆÂ‰ÏÂ ‰˘ÈÎ¯‰ ˙˜„ˆ‰Ï Â˘ÓÈ˘˘ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ Ô‰· ÌÈ˘Ú
Ô‡ÎÓ .ÌÈÂÎ¯„‰Â ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ì˙˜Ù‰ ˙ÂÓÈ‰Ó ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰
˘‰˘Ú Ì¯Ë Í‡ ,Â·Èˆ˜˙Ó ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ˙ÂÎ¯ÚÓ Á˙ÙÏ ¯˘È‡ „¯˘Ó‰
˘˙Â˘ÈÎ¯ ,ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ,ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ :ÌÈ·¯ ÌÈÎÏ‰Ó Â˘Ú .‰Ï‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ
,·˘ÁÂÓÓ ÌÂÏÈˆÏ ˙Â„ÚÂÈÓ Ô‰˘ Ï"ÎÓÏ ¯Ó‡ 2005 ˙˘· ¯·Î˘ ,˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰Ó˜‰Â
˙ÂÎ¯ÚÓ ¯ÂÓ‡Î Í‡ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ÈÓ ˙ÂÎ˘Ï È„È˜ÙÏ ÌÈÂÙ‰ Ï˘ ¯Â˜Á˙Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂÂ
‡.ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ˘Ï· ˙ÂÏÚÙÂÓ ÔÈ‡ ‰Ï
מתשובת מנכ"ל רשות האוכלוסי מנובמבר  2010עולה שהתחקור והאימות הנעשי באמצעות
המערכות שפותחו מצריכי זמ ומשאבי .לדבריו ,משאבי אלה הוקצו לפרויקט הביומטרי לש
הפעלתו ,א אינ מוקצי בתהלי הנפקת תעודות הזהות הנהוגות כיו.
‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó ÌÈÏ˜˘ ÈÂÈÏÈÓ ‡ÈˆÂ‰ ‡Â‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ó˘Ï˘ ˙ÈÏÎ˙Ï Ì‰· ˘Ó˙˘Ó ÂÈ‡ ÌÈ˘ ‰ÓÎ ¯·Î Í‡ ,ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈ¯ˆÂ˙ ˙˘ÈÎ¯ ¯Â·Ú
‡‰È„Ó‰ È·‡˘Ó ˙ÂÊ·Ê·Ó ,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ ˙Â„‚ÂÓ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ .‰‡ˆÂ‰‰ ‰¯˘Â
.˙ÂÏ˘¯· ˙ÂÏ·Â‚Â

רכישת ציוד לנטילת נתוני ביומטריי ולצילומי
בדצמבר  2008פרס משרד הפני מכרז נוס( ל"צילו ממוחשב וקליטת נתוני ביומטריי" ,לש
רכישת מערכת לקליטת נתוני ביומטריי הכוללת מצלמות דיגיטליות ,סורקי ,חיישני טביעות
אצבעות ,משטחי חתימה ואמצעי עזר לאגירת של נתוני ביומטריי ,ובכלל זאת של צילומי
ממוחשבי ,ושילוב במערכת אביב של מרש האוכלוסי.
במכרז צוי כמה פעמי כי המימוש של חלקי ממנו מחייב חקיקה בכנסת .מאחר שבמועד המכרז
טר אושר חוק המאגר הביומטרי ,נקבע בו מנגנו לפיצוי כספי לספק ,שהמשרד מתחייב לשל א
לא יוזמנו הרכיבי שנכללו במכרז.
‰ÈÙÏÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ‰Ê Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ‰ Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ
‡‰˜È˜Á ˙Úˆ‰ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙Ó Ê¯ÎÓ· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â‡¯Â‰ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ· Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ÔÈ
˘.˙ÒÎ· ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë
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התקשרות ע יועצי
 .1בשני  20102000התקשר המשרד ע יועצי לש ליווי הפרויקטי לתיעוד לאומי ,ובכלל
זאת פרויקט תעודת הזהות החכמה .בשני  20082000שולמו התשלומי ליועצי מתקציב
המשרד )במסגרת תכנית מחשוב מרש האוכלוסי( .משנת  2009ואיל שולמו התשלומי ליועצי
במסגרת תקציב רשות האוכלוסי.
במהל הביקורת התברר כי לא היו בידי חשבות המשרד נתוני על אודות ההוצאות שהוצאו
במהל השני לש קידו פרויקט תעודת זהות חכמה ועל אודות התקנות שמתקציב שולמו
תשלומי אלה .בביקורת נמצא כי בשני  20082000שולמו התשלומי מתקציב של תשע תקנות
כדלקמ :תיעוד חכ; שכירת יועצי למחשוב; תעודת זהות חכמה; תעודת זהות צילו; תקציב
לפרויקטי מחשוב; רכישת שירותי ייעו ;-פיתוח וניהול מערכת; פיתוח מערכת מחשוב; שכירת
יועצי לתכנית .בשני  20102009שולמו התשלומי מתקציב של שלוש תקנות :פעולות,
שירותי ורכישות; תעודת זהות חכמה; הנפקת תעודות זהות.
˙Â˜˙‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÈÂ˙ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á ‰‡ÈˆÓ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï
ÔÂÈÏÈÓ 5-Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÌÈˆÚÂÈÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯˘È‡ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂ˙‰Ó .˙Â¯ÂÓ‡‰
˘".2010-2000 ÌÈ˘· Á
ÌÂÏÈˆÂ ‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ ‡˘Â· ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ÔÓÈÓ „¯˘Ó‰˘ ÌÈÂ˙‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
Í˘Ó· „¯˘Ó‰ ‚‰ ÌÈˆÚÂÈ ‰ÓÎ È·‚Ï˘ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â˜˙ 11-Ó ·˘ÁÂÓÓ
‰ÂÚ·Â ˙Ú· ˙Â˜˙ ‰ÓÎ Ï˘ Ô·Èˆ˜˙Ó ‰˘ ‰˙Â‡·Â ıÚÂÈ Â˙Â‡Ï ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯˘‡Ï ÌÈ˘ ‰ÓÎ
‡ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÈˆÚÂÈ‰Ó „Á‡ ÏÎ ÌÚ Ì˙Á „¯˘Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÂÓÏÂ˘ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ .˙Á
‡.ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï „·Ï· „Á
 .2נמצא כי התשלומי ליועצי שולמו ,בחלק מהמקרי ,מתקנות שונות מאלה שהמשרד
התחייב לה .לדוגמה ,בשני  20092005התקשר המשרד ע עור די לליווי הליכי המכרז השני
להנפקת תעודת זהות חכמה .בהסכ ההתקשרות הראשו אתו לא נכתב מאיזו תקנה תקציבית יינת
התשלו ,ואילו במסגרת הארכת ההתקשרויות עמו קבעה ועדת המכרזי כי התשלומי יינתנו
מהתקנה התקציבית "רכישת שירותי ייעו ."-נמצא כי בשני  20062005שולמו לו כספי מהתקנה
התקציבית "תעודת זהות צילו"; בשנת  2007משתי תקנות" :תעודת זהות צילו" ו"רכישת
שירותי ייעו ;"-בשנת  2009מהתקנה הכללית "פעולות שירותי ורכישות" .כלומר א( על פי
שההתקשרות נעשתה לש ליווי המכרז של תעודת זהות חכמה ,התשלומי ניתנו מתקציב של
תקנות אחרות .בהתקשרות ע יוע -אחר התחייב המשרד בהסכ ההתקשרות לשל לו מתקציב
התקנה "רכישת שירותי ייעו ."-בפועל שולמו לו כספי בשני  20102009מתקציב התקנה
"פעולות ,שירותי ורכישות" .בחינת התשלומי ששולמו מתקציב תקנה זו מלמדת כי עיקר
התשלומי ממנה ניתנו בגי רכישת צבע למדפסות ,רכישת מדפסות ,רישיונות לתכנות וציוד
תקשורת .יצוי שג תשלומי אחרי עבור שירותי של יועצי אחרי שולמו מתקציב תקנה
כללית זו.
˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜˙ Ï˘ Ô·Èˆ˜˙Ó ÌÈ˙È‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˙Â¯È˘ ,˙ÂÏÂÚÙ" ˙ÈÏÏÎ‰ ‰˜˙‰ Ï˘ ‰·Èˆ˜˙Ó ÌÈ˙È‰ ÌÈÓÂÏ˘˙Â „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰Ï‡Ó
˘È˘ Ì‚ ‰Ó ,Ô˙ÈÏÎ˙ ˙‡Â Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯˜·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈ‡ "˙Â˘ÈÎ¯Â
·.·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Â¯„‚Â‰˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ
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(משרד הפני

,20082005  שהיה חשב משרד הפני בשני,בתשובותיה של סג החשב הכללי במשרד האוצר
 נכתב כי ה חולקי על קביעת המבקר כי תשלומי2010 ומנכ"ל רשות האוכלוסי בנובמבר
 לדבריה. רכישות ושירותי" אינ מאפשרי בקרה נאותה,הניתני מתקציב תקנת "פעילות
ק4ָ הס
ַ הבקרה נעשית בעת ההתקשרות ואפשר לפקח עליה על ידי שליפת הנתוני הנדרשי ברמת
.או ברמת חוזה ההתקשרות
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯·„· ËÂ¯ÈÙ ÌÓ‡ ‰‡ÈˆÓ‰ „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÚË· ÌÂÏ˘˙‰ ÚˆÂ· ‰ÓÓ˘ ‰˜˙‰ ˙‡ ‰Ë¯ÈÙ ‡Ï Í‡ ,ÌÈ˜ÙÒÏ Â˙È˘
¯ÂÓ‡Î Â˙È ÌÈÓÂÏ˘˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ¯Á‡Ó .‰Ê ËÂ¯ÈÙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÂ˙ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰˙Â¯˘Ù‡·
,˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï ·ÈÈÁ˙‰ „¯˘Ó‰˘ ‰Ï‡Ó ˙ÂÂ˘ ˙Â˜˙ Ï˘ Ô·Èˆ˜˙Ó
.ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯˜·Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ „¯˘Ó‰

✯
ÈÂÈÏÈÓ· ˙ÂÓÎ˙ÒÓ‰ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ˆÂ‰ ÌÈ˘‰ Í˘Ó·˘ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
˙˜Ù‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Î‰· ÌÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰˘ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ¯Â·Ú ‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÏ˜˘
ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ˙ÂËÏÂ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ .·˘ÁÂÓÓ ÌÂÏÈˆÏ Ê¯ÎÓ‰ ˙Î‰·Â ‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙
ÌÈ˘· .‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ˆÂ‰ ÂÓ˘Ï˘ „ÚÈ‰ ˘ÓÂÓ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰
ÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ì˙ÂÏÚ˘ ,ÈÓÂ‡Ï „ÂÚÈ˙Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ,˙Â‡·‰
¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ ˙‡ÊÂ ,ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ¯Â·Ú „¯˘Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰‡¯‰ ÏÎÎ ÂÏ„‚È ,ÌÈÏ˜˘
.ÌÈ·Î¯ÂÓ ·Â˘ÁÓ ÈÓÊÈÓ Ï˘ ‰Èˆ¯‚ËÈ‡‰Â ‰¯˜·‰ ÌÂÁ˙· „¯˘Ó· ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ
ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯ÂÓ‡Î ÂÓÏÂ˘ ÌÈˆÚÂÈÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‰ÈÙÏÂ ,ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ
‡È‰˘ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á ÏÚ ,˙Á‡ ‰ÂÚ·Â ˙Ú· ˙Â˜˙ ‰ÓÎ Ï˘ Ô·Èˆ˜˙Ó
‰¯˜· ¯˘Ù‡˙˙˘ È„Î ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ÍÂÈ˘Â ·Èˆ˜˙‰ ˙Â˜˙ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÔÈÈÚ· ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯ÂÓ‡
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙·ÂËÏ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ
Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÌÈÓÎÒÓ ÌÈÂ˙ „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á È„È· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
È„Î ÍÎ· ˘È .Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎÏ Â˘Î¯˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚÂ ÌÈÂ˘‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ÌÈ˘‰ Í˘Ó·
¯˘‡ .·Èˆ˜˙· ÔÓÂ˘È¯Â Ô˘ÂÓÈÓ ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ·Âˆ˜˙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÈÂ‚Ó· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ „ÈÚ‰Ï
ÂÚ˜˘Â‰ ¯·Î ÌÈ˘ Í˘Ó·˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ,˙ÂÏÈÚÈ‰Â ˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙‰ ˙ÂÂ¯˜Ú Ï˘ Ì˘ÂÓÈÓÏ
Ì˙Â‡ Âˆ˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ‰‚˘Â‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· È¯‰ ,ÌÈÏ˜˘ ÈÂÈÏÈÓ
.˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ :ÌÈÙÒÎ
ÌÈÏ˜˘ ÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ Û˜È‰· ˙Â·¯ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÍÂ¯Î ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˘ÂÓÈÓ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ .˙ÂÈ˙˘˙Â „ÂÈˆ ˘Î¯ ,˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ ,ÌÈ˙Â¯È˘ ˘Î¯ Ì˘Ï
˙Â·˘Á˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ˘· Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ˙ÙÙÂ¯‰ ‰¯˜·‰ ¯·„· ÂÏÚÂ‰˘
È·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰Ï˘ ‰¯˜·‰ ÈÂ‚Ó ˙‡ Â¯Ù˘È˘ ˙ÂÈ˘ÁÂÓ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜˙ „¯˘Ó‰
ÌÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜„Â‰È˘ È„Î ÛÒ ˙¯ÓÂ˘Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ·ËÈ‰ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜˙Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰
.ÌÂÓÈÓ ÏÚÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰
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תקצוב הפרויקט
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה) 1985להל  חוק יסודות התקציב( ,כולל תקציב המדינה כמה
חלקי ,ובה תקציב רגיל להוצאות השוטפות ותקציב פיתוח להשקעות .תקציבי הפיתוח של
משרדי הממשלה מתוקצבי בסעיפי תקציב נפרדי .פרויקטי הנדסיי בתחו התשתיות וכ
פרויקטי בתחו המחשוב מתוקצבי בסעיפי תקציבי הפיתוח.
ממסמכי שהמציא משרד הפני לבקשת משרד מבקר המדינה עולה שבספטמבר  2009אישר אג(
התקציבי במשרד האוצר למשרד הפני את מסגרת התקציב לשני  20142009לפרויקטי
לתיעוד לאומי .מסגרת התקציב שאושרה לפרויקטי אלה היא  804מיליו ש"ח .יצוי כי תקציב זה
אינו כולל תקציב למימו הרשות לביומטריה ,שהקמתה מתחייבת לפי חוק המאגר הביומטרי ,ולא
תקציב למימו ההקמה ,הפיתוח והתפעול של המאגר הביומטרי ,שקבע החוק .מכא שעקב יישומ
של אלה יהיו עלויות הפרויקטי לתיעוד לאומי גבוהות א( יותר מהמצוי במסגרת התקציב האמור.
נוס( על מסגרת התקציב האמורה אישר אג( התקציבי במשרד האוצר תקציב למימו תוספת של
 69תקני ללשכות רשות האוכלוסי.
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ‡ÈˆÓ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
- „¯˘Ó‰ Ï˘ ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ· ÌÈÏÂÏÎ ÈÓÂ‡Ï „ÂÚÈ˙Ï ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
¯˘.„¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙· ‡ÏÂ - ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â
עוד עולה מהמסמכי שג התקציב למימו ההתקשרות של המשרד ע הספק ,שבדצמבר 2008
נחת ההסכ עמו לייצור תעודות הזהות החכמות ,בסכו של  270מיליו ש"ח לכל היותר ,נכלל
בתקציב הרגיל .ההוצאה למימו ההסכ תוקצבה בחוק התקציב לשנת  2008במסגרת התקציב
הרגיל של רשות האוכלוסי ולא במסגרת תקציבי הפיתוח.
בתקציבי המשרד לשני  20092002נכללה התקנה התקציבית "תעודת הזהות חכמה" שנועדה
למימו הפעולות וההתקשרויות שנעשו במסגרת הפרויקט .תקנה זו נכללה ג היא בתקציב הרגיל
של משרד הפני ,בסעי( "מחשוב מרש האוכלוסי" .משנת  2009נכללה תקנה זו בתקציב הרגיל
של רשות האוכלוסי.
ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒ· Â·ˆ˜Â˙ ‡Ï ÈÓÂ‡Ï „ÂÚÈ˙Ï ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰˘ Ô‡ÎÓ
˘ÔÈ· ‰˜ÂÏÁ‰ ˙‡ ‰Ó‡ Û˜˘È ·Èˆ˜˙‰˘ È„Î ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,„¯˘Ó‰ Ï
·ÈÈÁ˙ÓÎ ÂÈÏÚ Á˜ÙÏÂ Â¯˜·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„ÎÂ ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙Ï ÛËÂ˘‰ ·Èˆ˜˙‰
·,‰Ï‡ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
˘·˘Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1-Î· ÌÎ˙ÒÓ‰ „Â‡Ó ÏÂ„‚ ·Èˆ˜˙ Ì˘ÂÓÈÓÏ ÌÈˆ˜Ó 2014-2009 ÌÈ
·˜.ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· Â·ˆ˜Â˙È ,·Â¯È
מתשובת המשנה לממונה על התקציבי במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010עולה
כי סעיפי תקציב הפיתוח מיועדי למשרדי ממשלה שחלק ניכר מפעילות הוא פרויקטי פיתוח
ארוכי טווח וכי פעילותה של רשות האוכלוסי אינה מתאפיינת בפרויקטי ארוכי טווח אלא
בפעילות שוטפת של לשכות רשות האוכלוסי ובפיקוח והסדרה של נושא ההגירה בישראל .עוד
עולה מתשובתו כי פרויקט תעודת זהות חכמה הוא פרויקט ייחודי הנעשה במסגרת פעילותה של
הרשות ,ועל כ לא מצאו לנכו להקי עבור הרשות סעי( פיתוח שיכלול א ורק פרויקט יחיד .כמו
כ ציי המשנה לממונה בתשובתו כי הפרויקט מתוקצב כיו בתחו פעולה נפרד ,ובו א ורק
תקנות השייכות לפרויקט ,דבר המאפשר שליטה ובקרה טובות בעניי תקציב הפרויקט .כ
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מתקיימי היתרונות שבהפרדה בי תקציב רגיל לתקציב פיתוח עבור משרדי שפרויקטי של
.פיתוח אינ נכללי בעבודת השוטפת
Ë˜ÈÂ¯Ù ‡Â‰˘ ,‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ Ë˜ÈÂ¯Ù˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒ· ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,·ˆ˜Â˙È ,¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó‰ ÁÂ˙ÈÙ
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ‰˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ· ‡ÏÂ ÁÂ˙ÈÙ‰
Í‡ ÏÂÏÎÈ˘ ÁÂ˙ÈÙ ÛÈÚÒ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯Ï ˙Âˆ˜‰Ï ÔÂÎÏ Â‡ˆÓ ‡Ï ‰ÈÙÏÂ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·
˘„Á ÔÂÎ¯„ :ÌÈÙÒÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙Ï‰Ó ‡È‰ ¯ÂÓ‡Î ÔÎ˘ ‰ÓÂ˜Ó· ‰È‡ ,„ÈÁÈ Ë˜ÈÂ¯Ù ˜¯Â
.·˘ÁÂÓÓ ·ÈÎ¯‡Â

סיכו
‚È‰‰Ï È„Î ‰ÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰˙˜Ù‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ˘ 15-Î ‰Ê ÏÚÂÙ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó
˙ÂÓÈ‰Ó ˙‡ ¯Ù˘˙˘ ,˜ÂÈ„Â ˙ÂÎ„Ú˙‰ ¯˘ÂÎ ˙ÏÚ· ‰È‰˙˘ ,˙¯ÙÂ˘Ó ˙Â„ÈÓÚ ˙ÏÚ· ‰„ÂÚ˙
ÏÎÎ ‰˘˜ ‰È‰È˘Â ,ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ˙ÂÓÊÈ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙ÂÈ˘ÂÓÈ˘ ˙‡Â ‰˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‰„Ê‰‰
ÍÏ‰Ó· Â‡ˆÂ‰˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Â¯ÓÏÂ ˙ÂÎ˘ÂÓÓ‰ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â¯ÓÏ .‰ÙÈÈÊÏ ¯˘Ù‡‰
Í˘Ó ,ÍÎÈÙÏ .˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ Â˜ÙÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,ÌÈ˘‰
ÌÈÂÎÈÒ‰Â ÌÈÏ˘Î‰ ÌÈÎ˘Ó ÔÎÂ ,ÌÈ¯Â˘Ú ‰ÓÎ ‰Ê ˙Â‚Â‰‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙· ˘ÂÓÈ˘‰
ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó ˙ÈÁÎÂ‰ Ô˙ÂÎ˙Ó· ˙Â„ÂÚ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰ .Ô‰· ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÂÂÏ‰
˙ÂÏÈÚÙÂ ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰¯È‚‰ ,˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ‰Ú¯Ï ÔÏˆÏ ÌÈÂ˘
.‰È„Ó‰ ÔÂÁËÈ·· ˙Ú‚ÂÙ‰
˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰˙˜Ù‰ ˙‡ ÍÂ¯ÎÏ ËÈÏÁ‰Â Â˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰È˘ 2007 ˙˘ ÚˆÓ‡·
˙ÏÏÎ‰ ˜ÂÁ ˙ÒÎ· Ï·˜˙‰ 2009 ¯·Óˆ„· .ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÈË· ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰
-Ú"˘˙‰ ,Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó·Â ÈÂ‰ÈÊ ÈÎÓÒÓ· ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÂ˙Â ÌÈÈ¯ËÓÂÈ· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡
‰˘ÚÈ˙ ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙· ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÏÎ‰ ¯ÂÓ‡‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ .2009
‰Ê ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÂÏÂÁÈ ÔÎÏ‰Ó·˘ ,ÌÈ˘ Ú·¯‡ „Ú ÌÈÈ˙˘ Ï˘ ÔÁ·Ó ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ‰‚¯„‰·
˘È ÏÚÂÙÏ Â‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ÈÎ ˜ÂÁ‰ Ú·Â˜ „ÂÚ .ÍÎÏ Ì˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Â˙ÈÈ˘ ÌÈ·˘Â˙ ÏÚ ˜¯
Âˆ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ˙Â·¯Ï ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ‰Ï‡ Í‡ ,˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÂ‚Ó ˙Â˘ÚÏ
¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ .˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ‰¯˜·Â ‰„È„Ó ÈÂ‚Ó ,˙ÂÈÏ‰ÈÓ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰Â ˙Â˜˙Â
‡ˆ˙Â ,˙ÂÙÒÂ ÌÈ˘ ‰ÓÎ· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰˙˜Ù‰ ‰Á„È˙
.Â‡ÂÏÓ· ÏÁÂÈ ˜ÂÁ‰˘ È¯Á‡ ˜¯ ÏÚÂÙÏ
.ÔÂ¯˙Ù ¯„Ú‰ Ï˘ Ï·Ò È˙Ï· ·ˆÓÏ ÚÏ˜ ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
Í¯Âˆ ‰¯„‚Â‰˘ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙¯‰ˆÂÓ‰ ˙ÈÏÎ˙‰ - ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÛÂÈÊ ˙ÚÈÓ Ì˘Ï
Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÁÎÂÂ - ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙ÙÏÁ‰Ï ÍÏ‰Ó‰ „ÂÒÈ· ‰„ÓÚÂ ÈÂÈÁ ÈÓÂ‡Ï
ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓÓ ,2010 ˙˘· ˙ÂÓÎÁ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ¯ÂˆÈÈÏ
Ì„Â˜ „ÂÚ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÓÎÁ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ô˙˜Ù‰Ï ÌÈÎÏ‰Ó ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜È
˙ÂÓÈ‰Ó ˙‡ ¯È·‚ÈÂ ÔÙÂÈÊ ˙‡ ‰˘˜È ÍÎ·Â ,ÌÈÈ¯ËÓÂÈ·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ Ô‰· ÂÏÏÎÈÈ˘
.Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰

