
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אל: מבקש תעודת זהות ובה תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני

 כללי

 המוטבעים על גבי הכרטיס.פנייתך לקבלת תעודת זהות חדשה כוללת הנפקת תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני,  .1

רשות האוכלוסין(, ותשמש אותך לזיהוי ואימות  –התעודה האלקטרונית לאימות מונפקת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה )להלן  .2
 .www.piba.gov.il-באופן אלקטרוני, בהתאם להוראות מסמך הנהלים של רשות האוכלוסין המופיע ב

, עליך למסור לרשות האוכלוסין מידע מלא ומדויק ככל שדרוש לרשות האוכלוסין לצורך בהליך הרישום לקבלת תעודת זהות חדשה .3
 הליך הרישום.

 חובת שמירה על תעודת הזהות

תעודת הזהות, אמצעי הזיהוי האלקטרוני והתעודה האלקטרונית לאימות הם אישיים ולשימושך בלבד. עם קבלת תעודת הזהות  .4
ולנקוט בכל האמצעים הסבירים לשם שמירה על תעודת הזהות ועל אמצעי הזיהוי  החדשה, עליך לשאת אותה איתך בכל עת

האלקטרוני שלך ומניעת שימוש בהם ללא הרשאתך,  ובכלל זה לשמור בסוד את הסיסמא או מידע אחר המשמשים להפעלת אמצעי 
 הזיהוי האלקטרוני.

יא לידי שימוש לרעה באמצעי הזיהוי האלקטרוני על ידי דע כי אי נקיטת אמצעים סבירים לשמירה על התעודה כאמור, עלול להב .5
אחר, באופן שאחר יתחזה לך ויוכל להזדהות בשמך. באפשרותך להרשות ביצוע פעולה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני על ידי 

  אחר בהסכמה בכתב בלבד.

 חובת דיווח ויצירת קשר 

במידע השמור בתעודה או בשבב, עליך להודיע על כך מיד לרשות אם מתעורר חשש כי נפגעה שליטתך בתעודת הזהות או  .6
 האוכלוסין או לגורם המאשר הממשלתי, באחת הדרכים כמפורט להלן:

 ( התייצבות באחת  מלשכות רשות האוכלוסין והודעה על כך;1)

 שעות ביממה 24, הזמין ןפורסם באתר משרד הפנים או רשות האוכלוסימהודעה טלפונית למוקד שהוקם לענין זה, שמספרו ( 2)
 .ומספרו רשום בראש דף זה

לצורך זיהוי במקרה של גישה מרחוק לצורך ביצוע פעולות שונות ובכלל זה טיפול בהודעה מרחוק של בעל התעודה על פגיעה  .7
ליך בשליטתו בתעודה, תידרש להשיב על שאלה מזהה, בעלת תשובה ייחודית הידועה לך, אשר תוגדר בעת הנפקת התעודה. ע

 לזכור את התשובה לשאלה זו.

במקרה של חשש לפגיעה בשליטתך בתעודת הזהות או במידע השמור בתעודה או בשבב, עם מתן הודעה על ידך ולאחר אימות  .8
 זהותך, תבוטל תעודת הזהות ויפקע תוקפה. עליך לפנות ללשכת רשות האוכלוסין לצורך הנפקת תעודת זהות חדשה.  

 (.  2)6פרטי התקשרות לצורך בירורים וטיפול בתקלות: ניתן לפנות למוקד שפרטיו מופיעים בסעיף  .9

 פטור מאחריות

 לא תישא באחריות לנזק שנגרם בשל הסתמכות על פעולה שבוצעה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני שבשבב, בלא הרשאתך. .11

אלקטרוני על ידי אחר, לא תישא באחריות לנזק שנגרם בשל הסתמכות נתת הרשאה בכתב לביצוע פעולה באמצעות אמצעי הזיהוי ה .11
 . 6על פעולה שביצע המורשה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני שבשבב, אם תמסור הודעה כאמור בסעיף 

      : ום מטהתאני הח

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי הלידה תאריך

                        

 מאשר כי הוזהרתי כנדרש. 
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