
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כתב אישור והסכמה
       : ום מטהתאני הח

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה

                        

 טביעות תמונות -זה במסמך) מהן שיופקו נתוניםוה שלי האצבעות טביעות שתי תמונות לשמירת הסכמתי את בזה מביע אני

 ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי הכללת חוק הוראות לפי בהם ושימוש( המאגר -להלן) הביומטרי במאגר  לשמירה( האצבעות

 (.החוק -להלן) 2009-ע"התש, מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי

 הפנים משרד מסוימות בנסיבות וכי החוק לפי אלא במאגר שיישמרו האצבעות יעותטב בתמונות שימוש כל ייעשה לא כי לי ידוע

 .הביטחון לרשויות או הצבאית למשטרה, ישראל למשטרת להעבירם רשאי יהיה

 ידי על, המאגר מן האצבעות טביעות תמונות מחיקת את ולבקש מהסכמתי בי לחזור אוכל, יהסכמת את שנתתי לאחר כי לי ידוע

 זיהוי מסמכי של מחדש הנפקה לבקש ואצטרך שבידי הזיהוי מסמכי יבוטלו כאמור אבקש אם. האוכלוסין ברשות בקשה  הגשת

 .אגרה לתשלום בכפוף

  מקרה בכל, כאמור אסכים לא אם וכי במאגר שלי האצבעות טביעות תמונות לשמירת להסכים חייב אינני כי לי ידוע

 לא בהם לעשות שאוכל והשימושים הזיהוי מסמכי תוקף וכי שנים עשר על להתע שלא לתקופה ביומטריים זיהוי מסמכי אקבל

 .יוגבלו

 השימוש לרבות, הביומטרי במאגר  האצבעות טביעות תמונות שמירת של המשמעות על הסבר לבקש שבאפשרותי לי ידוע

 .ההסבר בעלוני כמפורט, בהם לעשות שניתן

 וכי, שהוארכה שנים 5-ל שעה הוראת מכוח נעשית הביומטרי במאגר כאמור םוהנתוני האצבע טביעות תמונות שמירת כי לי ידוע

 .הביומטרי במאגר שנשמרו האצבע טביעות ימחקו, השעה הוראת שתפקע לאחר

   החתימ       תאריך       המקום
      
      

 /יםאו אפוטרופוס/ים ו/ההורה הסכמת

 ה/שפרטיו אפוטרופוס לו שמוניתי האדם/בתי/בני של ,האצבעות טביעות שתי תמונות לשמירת סכמתיה את בזה מביע אני

( המאגר -להלן) הביומטרי במאגר  לשמירה(  האצבעות טביעות תמונות -זה במסמך) מהן שיופקו והנתונים,  לעיל מופיעים

-ע"התש, מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים הויזי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי הכללת חוק הוראות לפי בהם ושימוש

 (.החוק -להלן) 2009

 הפנים משרד מסוימות בנסיבות וכי החוק לפי אלא במאגר שיישמרו האצבעות טביעות בתמונות שימוש כל ייעשה לא כי לי ידוע

 .הביטחון לרשויות או הצבאית למשטרה, ישראל למשטרת להעבירם רשאי יהיה

 

 

תינתן באופן אישי  הסכמה. והאפוטרופוס אדם שמונה לו אפוטרופוס או ע"יהוריו ו 16קטין מעל גיל ע"י ההסכמה תינתן  הדרכה:
 / אפוטרופוסים בלשכה חובה. וההורים  האדם שמונה לו אפוטרופסובלעדי, נוכחות אישית של הקטין / 

הפרטים הרשומים בטופס זה נרשמו עפ"י מידע הקיים בקובץ מרשם התושבים, נא לעבור על הפרטים הרשומים בטופס זה, 
 גבי הטופס, ולהפנות תשומת לב הפקיד/ה לכך.  -במידה ופרט מסויים אינו נכון או שאינו שלם, נא לתקן הפרטים על

 

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 
  הביומטרי במאגר אצבע טביעות מירתלש הסכמה כתב

  אפוטרופוס לו שמונה אדם/  16מעל גיל  קטיןל
 

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירהרשות הא ן  סי כלו  ו

 
  הביומטרי במאגר אצבע טביעות לשמירת הסכמה כתב

  אפוטרופוס לו שמונה אדם/  16מעל גיל  קטיןל
 



 

 

 

 

 מחיקת את ולבקש מההסכמה לחזור, אפוטרופוס לו שמוניתי האדם/בתי/בני או אני נוכל, הסכמתי את שנתתי לאחר כי לי ידוע

 שבידי הזיהוי מסמכי יבוטלו כאמור אבקש אם. האוכלוסין ברשות בקשה  הגשת ידי על, המאגר מן האצבעות טביעות תמונות

 לתשלום בכפוף זיהוי מסמכי של מחדש הנפקה לבקש ונצטרך לעיל יעיםמופ ה/שפרטיו אפוטרופוס לו שמוניתי האדם/ בתי/בני

 .אגרה

 בעבור יונפקובכל מקרה , כאמור אסכים לא אם וכי במאגר האצבעות טביעות תמונות לשמירת להסכים חייב אינני  כי לי ידוע

 תוקף, לכך שפרט לי ידוע. שנים עשר על תעלה שלא לתקופה ביומטריים זיהוי מסמכי אפוטרופוס לו שמוניתי האדם/ בתי/בני

 .יוגבלו  לא בהם לעשות יהיה שניתן והשימושים הזיהוי מסמכי

 השימוש לרבות, הביומטרי במאגר  האצבעות טביעות תמונות שמירת של המשמעות על הסבר לבקש שבאפשרותי לי ידוע

 .ההסבר בעלוני כמפורט, בהם לעשות שניתן

 וכי, שהוארכה שנים 5-ל שעה הוראת מכוח נעשית הביומטרי במאגר כאמור והנתונים אצבעה טביעות תמונות שמירת כי לי ידוע

 .הביומטרי במאגר שנשמרו האצבע טביעות ימחקו, השעה הוראת שתפקע לאחר

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה

    

   החתימ       תאריך       המקום
 
 

מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות (, / אפוטרופוס נוסף )הסכמת ההורה השני ום מטהתאני הח

 והנתונים שיופקו מהן לשמירה  במאגר הביומטרי והשימוש בהם בהתאם לחוק בעבור בני/בתי/החסוי שפרטיו/ה מופיעים לעיל

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה

    

   החתימ       תאריך       המקום
 

 
 
 

       תפקיד       אני הח"מ )שם עובד הלשכה(

 התייצב/ה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה       מאשר בזה כי בתאריך

       הקטין: 
 והוריו:

  האם:  האב:

 האדם שמונה 
  נוסף: אפוטרופוס  :אפוטרופוס       :לו אפוטרופוס

 וחתם/חתמה על הסכמה זו בפניי.

       חתימת העובד מקבל ההסכמה:       -הלשכה ב
 

 דלשימוש המשר א39מר / 
07/2022 

 אישור על קבלת ההסכמה

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 
  הביומטרי במאגר אצבע טביעות לשמירת הסכמה כתב

  אפוטרופוס לו שמונה אדם/  16מעל גיל  קטיןל
 


