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 .בקבלת בקשה למסמך נסיעה ביומטרינוהל הטיפול 

 יכלל .1

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  .1.1

מסמך נסיעה חדש )דרכון לאומי, דרכון )תיקון תשע"ז(  2009 –ובמאגר מידע, התש"ע 

בכל לשכות בים עם מרכיבים ביומטריים תינתן לכלל התושעסקי, תמבד"ל ותמי"ל( 

במקרים  ובמקומות נוספים שיורה ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיך לכך. רשותה

מסמך בהתאם לנוהל הטיפול בבקשה ל ם ביומטריםשאינ מסמכי נסיעהחריגים יונפקו 

 .3.2.0008מספר  נסיעה זמני 

ידע רשות ובאמצעי התקשורת, מהבלשכות , אינטרנטהתפרסם באתר  האוכלוסין רשות .1.2

 .מאגר הביומטריוה, ים והנפקתםהזיהוי הביומטרי כיבדבר מסמ

בהתאם  להוראת השעה בתיקון תשע"ז, בכל בקשה למסמך נסיעה, המבקש )ובתנאי  .1.3

( רשאי להחליט אם מסכים הוא לכך כי תמונות שתי טביעות האצבע 16שהוא מעל גיל 

ות לניהול המאגר שלו יועברו לשמירה במאגר הביומטרי המוחזק ומנוהל בידי הרש

 הביומטרי, או שאינו מסכים לכך. 

 מטרת הנוהל: .2

 לקבוע את השיטה ל:

 .מסמך נסיעה ביומטרי להנפקתקבלת בקשה  .2.1

 אופן מתן וקבלת ההסכמה לשמירת תמונות שתי טביעות אצבע במאגר הביומטרי. .2.2

 בקשה למחיקת תמונות שתי טביעות אצבע שנשמרו בעבר מהמאגר הביומטרי. .2.3

 ן אימות והרכשה.ביצוע שאלו .2.2

 .העברתה למרכז ההנפקהו "בקו אחורי"אישור הבקשה  .2.2

 :תנאים ודרישות .3

 .נוכחות אישית .3.1

 , נוכחות אישית חובה בלשכה.בבקשה לבגיר .3.1.1

 נוכחות הקטין חובה, נוכחות אישית של ההורה/ים כדלהלן: ,בבקשה לקטין .3.1.2

חד נוכחות אישית בלשכה של הקטין וא חובתקטין שהוריו נשואים זה לזו,  .3.1.2.1

 ההורים.  
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יש לקבל הסכמת שני ההורים למתן , קטין שהוריו אינם נשואים זה לזו .3.1.2.2

או הסכם  ק דיןמציג פסההורה מגיש הבקשה בו מקרה פרט ל, דרכון לקטין

גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט המציין כי האפוטרופסות 

הקובע , או פסק דין מגיש הבקשה הורהאותו הבלעדית על הקטין ניתנה ל

 הורה רשאי לבקש דרכון עבור הקטין לבדו.אותו כי 

 .חו"ל יתן הסכמתו בשגרירות ישראל בחו"לב השוהההורה  .3.1.2.3

הסכמת הורה שניתנה בחו"ל תועבר בדואר ובדוא"ל ללשכת הרשות לתיוק  .3.1.2.2

 בתיק האישי.

טיפול בבקשה לדרכון / בנוסף, ניתן לקבל הסכמת הורה שני בהתאם לנוהל  .3.1.2.2

 .3.2.0002מספר  ןתעודת מעבר לקטי

 .זהותהתעודת הצגת  .3.2

 .חובה, הצגת תעודת הזהות של המבקש, בבקשה לבגיר .3.2.1

  בבקשה לקטין, .3.2.2

 הצגת תעודת הזהות של ההורה/ים,  .3.2.2.1

קטין שנופקה לו תעודת זהות ו, חובההצגת תעודת זהות  ,16 מעל גילקטין  .3.2.2.2

 .חובה עליו להציג את תעודת הזהות ,16לפני גיל 

ס/ים )כולל הורים , חובה על האפוטרופואפוטרופוס לאדם שמונה לובבקשה  .3.2.3

אסמכתאות להציג תעודת הזהות, בנוסף גם ובתנאי שמוזכרים בצו האפוטרופסות.( 

האדם שמונה לו דין( בדבר היותו נציגו החוקי של -)צו אפוטרופסות / פסק

חובה תעודת זהות בעבר,  לאדם שמונה לו אפוטרופוס ה, ובמידה ונופקאפוטרופוס

  .ציג גם תעודה זולה

יש לטפל במלוא תשומת הלב וברגישות  אדם שמונה לו אפוטרופוסבכל בקשה של  .3.2.2

 מבקש.להנכונה, ולהתאים את אופן הטיפול 

 הצגת דרכון לאומי / תעודת מעבר קודמים במידה ונופקו בעבר.  .3.3

 ניתן להגיש הבקשה בכל לשכה של הרשות.מקום הגשת הבקשה,  .3.2

 .(21ר/ד) / תעודת מעבר ביומטריים לדרכוןמילוי טופס בקשה  .3.2

 הביומטרי:במאגר טביעות שתי הסכמת המבקש להעברת נתוני  .3.6

במידה ומסכים לשמירת תמונות שתי טביעות האצבע במאגר  בבקשה לבגיר, .3.6.1

 מאגר הביומטריבטביעות אצבע  ה להכללתהסכמהביומטרי, עליו לחתום על טופס 

 .א(38כתב הסכמה" )מר/ –"טופס הסכמה לבגיר 
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במידה והקטין מסכים לשמירת תמונות שתי טביעות  ,16בבקשה לקטין מעל גיל  .3.6.2

 ההסכמהאצבע במאגר הביומטרי, על אחד ההורים והקטין לחתום על טופס 

/  16לקטין מעל גיל "טופס הסכמה  – מאגר הביומטריבטביעות אצבע  להכללת 

 ן., לאחר מתן דף הסבר לקטי(א39)מר/" אדם שמונה לו אפוטרופוס

תמונות ת הורה אחד לשמירת מנדרשת הסככאמור,  ,16קשה לקטין מעל גיל בב .3.6.3

טביעות האצבע במאגר הביומטרי, אלא אם כן אחד ההורים הודיע מראש על שתי 

סירובו, במקרה כזה חובה לקבל הסכמת שני ההורים ואין לקבל הסכמת הורה 

 .אחד

ניתן לשמור תמונות  לא ניתן לקבל הסכמה ולא ,16בבקשה לקטין מתחת לגיל  .3.6.2

 .טביעות האצבע במאגר הביומטרישתי 

תמונות שתי במידה ומסכים לשמירת  ,בבקשה לאדם שמונה לו אפוטרופוס .3.6.2

על האדם שמונה לו אפוטרופוס והאפוטרופוס/ים  טביעות האצבע במאגר הביומטרי,

הסכמה  )כולל הורים ובתנאי שמוזכרים בצו האפוטרופסות.( לחתום על טופס

/ אדם שמונה לו  16מאגר הביומטרי לקטין מעל גיל בטביעות אצבע ת להכלל

יחתום גם  –מבין בדבר שמונה לו אפוטרופוס ככל שהאדם  .(39אפוטרופוס" )מר/

 הוא בנוסף לחתימת האפוטרופוס.

יד המבקש, אולם במקרים שיפורטו להלן -ככלל אין צורך בהמצאת תמונות על –תמונות  .3.3

 .6.2בנספח  למפורטבהתאם  בדרישות האיכותהעומדת  תמונה יש לצרף

נסיונות צילום, ואף תמונה לא עמדה  6 ולאחר שבוצעו ,6גיל על בגיר ו/או קטין מ  .3.3.1

 בדרישות האיכות.

 להורים המבקשים ישנם האפשרויות הבאות:, 6 עד גילקטין  .3.3.2

 תמונה מודפסת העומדת בדרישות האיכות ולבקש לסרוק למערכת.  הבאת .3.3.2.1

 בלשכה. הקטיןלצלם את  לבקש .3.3.2.2

נסיונות צילום, אף תמונה לא עמדה  6לאחר שבוצעו אולם, קטין שצולם ו .3.3.2.3

)ובהתאם לתקנות( יש לדרוש מההורים להביא תמונה  בדרישות האיכות

 מודפסת העומדת בדרישות האיכות.

בהתאם ללוח האגרות, במקרים בהם נדרש תשלום אגרה, יש לוודא לפני  -תשלום אגרה  .3.8

 .ה כי למבקש יש אפשרות ואמצעי תשלוםתחילת קבלת הבקש
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 חכם נסיעה ביומטרילמסמך וסדר פעולות לקבלת בקשה  הליך הטיפול .4

 זיהוי מגיש הבקשה .2.1

"לא יינטלו אמצעי זיהוי ביומטריים מתושב ולא יונפק מסמך זיהוי ביומטרי, אלא  .2.1.1

 לאחר הליך וידוא ואימות זהות של התושב".

מבקש עפ"י תעודת הזהות האחרונה עובד הרשות מקבל הבקשה, יזהה את ה

 ושנמצאת ברשותו. שנופקה למבקש

, עפ"י תעודות הזהות שלהם ין, עובד הרשות יזהה את ההורה/יםקטעבור בבקשה  .2.1.2

ובמידה ונופק לקטין תעודת זהות, חובה על עובד הרשות לזהות הקטין גם עפ"י 

 .תעודת הזהות

יזהה את האפוטרופסים  , עובד הרשותאדם שמונה לו אפוטרופוסבבקשה עבור  .2.1.3

 עפ"י תעודות הזהות ועפ"י צו אפוטרופסות / פסק דין בו נרשמו פרטיהם האישיים.

 קבלת הבקשה  .2.2

בבקשה לבגיר, עובד הרשות יקבל את טופס בקשה למסמך נסיעה, יבדוק שמולא  .2.2.1

 כראוי, ונחתם ע"י המבקש.

קשה למסמך בבקשה לקטין שהוריו נשואים זה לזו, עובד ברשות יקבל את טופס ב .2.2.2

נסיעה, יבדוק שמולא כראוי, ונחתם ע"י ההורה מגיש הבקשה וע"י הקטין, )ככל 

 שהוא מסוגל לחתום(

בבקשה לקטין שהוריו אינם נשואים זה לזו )היו נשואים בעבר והנישואין פקעו, לא  .2.2.3

נישאו מעולם, פרודים, בהליכי גירושין, פנויים(, על ההורה מגיש הבקשה להמציא 

בהיעדר ת משפט המציין כי החזקה הבלעדית על הקטין נתונה לו. פסק דין מבי

 דין כאמור חובת נוכחות אישית של שני ההורים בלשכה.-פסק

רשות יקבל את טופס בקשה ה, עובד אדם שמונה לו אפוטרופוסבבקשה עבור  .2.2.2

למסמך נסיעה, יבדוק שמולא כראוי, ונחתם ע"י כל האפוטרופסים הרשומים בצו 

מבין )ככל שהוא  האדם שמונה לו אפוטרופוסי יד-לפסק דין, וכן ע האפוטרופסות /

 .מסוגל לחתום(ו

  בדיקות נוספות .2.3

יבדוק את עובד הרשות מקבל הבקשה  ,למסמך נסיעהקבלת טופס הבקשה  לאחר .2.3.1

ומול קובץ  המבקש שלמול תעודת הזהות הבקשה בטופס הרשומים הפרטים 

הפרטים הרשומים בטופס לפרטים יוודא שקיימת התאמה בין , האוכלוסיןמרשם 

 .האוכלוסיןולקובץ מרשם  הרשומים בתעודת הזהות
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 מרשםקובץ במקרים בהם הפרטים שנרשמו בטופס שונים מהפרטים הרשומים ב .2.3.2

כך, ויפעל לתקן הפרטים בהתאם לנוהל -, יודיע עובד הרשות למבקש עלהאוכלוסין

 .3.2.0001בקשה לדרכון מספר 

תעודת זהות ביומטרית, על הפקיד לבצע אימות  במקרים בהם המבקש מחזיק .2.3.3

, דהיינו הכנסת כרטיס תעודת הזהות לקורא זהות של המבקש לתעודת הזהות

הממוחשבת מערכת ההכרטיסים, והנחת האצבע המורה על קורא טביעות האצבע, ו

תבצע בדיקה והשוואה של טביעת האצבע הצרובה בשבב מול טביעת האצבע של 

  מבקש השירות.

בסעיף  המפורטיםכל התנאים והדרישות  אחריבדוק שהמבקש ממלא  ד הרשותעוב .2.3.2

 )תנאים ודרישות( לעיל. 3

 קבלת הסכמת המבקש להכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי: .2.2

עובד הרשות מקבל הבקשה יפנה את התושב לחומרי ההסברה וישיב לו באופן  .2.2.1

 סביר על שאלות כמקובל בקבלת קהל.

המבקש  האם הוא בוחר לתת הסכמתו  לשמירת  תמונות  עובד הרשות  ישאל את .2.2.2

שתי טביעות אצבע במאגר הביומטרי ואת האפשרות שלא לתת הסכמה כאמור. 

במקרים בהם נדרש הסבר נוסף על ההסבר בכתב, על הפקיד לתת הסבר נוסף 

 יחתום כאמור על טופס הסכמה. –בהתאם לנשאל. אם המבקש מסכים 

המסכים לשמירת תמונות שתי  ,16קטין מעל גיל  עבור למסמך נסיעהבבקשה ל .2.2.3

טביעות אצבע במאגר הביומטרי עובד הרשות יוודא כי בנוסף לכך שהקטין חתם על 

 הסכמה כאמור, נוכח גם אחד ההורים וחתם על טופס הסכמה.

חשוב מאוד, יש לתייק את כתב ההסכמה החתום בתיקו האישי של המבקש ועותק  .2.2.2

 שני, למסור למבקש.

להסביר לקטין והוריו כי  יש, 12אך מעל גיל  16לגיל  מתחתעבור קטין  בבקשה .2.2.2

, תמונות שתי טביעות אצבע במאגר הביומטרילא ניתן לקבל הסכמה לשמירת 

למאגר הביומטרי  לשם העברתםשל הקטין  תמונות שתי טביעות אצבענטילות ו

במידע ל ולא ישמרו במאגר, אך מידע זה יכל ימחקולאחר הבדיקה, כשלבדיקה, 

 בשבב במסמך הנסיעה.הנרשם 

תמונות שתי לא ניתן לקבל הסכמה לשמירת , 12לגיל  מתחתבבקשה עבור קטין  .2.2.6

 טביעות אצבע כלל.ולא נוטלים  טביעות אצבע במאגר הביומטרי
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 .מסמכי נסיעה שינופקו למבקששל  םתקופת תוקפ .2.2

שלו לשמירת תמונות שתי טביעות האצבע  בגירבמקרים בהם הסכים מבקש  .2.2.1

דרכון , הממוחשבתבמאגר הביומטרי יש לסמן זאת במקום המיועד לכך במערכת 

 שנים. 2, ותעודת מעבר ינופקו לתקופה של עד עשר שניםעד לתוקף של  ינופק

לשמירת תמונות שתי טביעות האצבע שלו  מבקש בגיר במקרים בהם לא הסכים .2.2.2

, הממוחשבתת במאגר הביומטרי, יש לסמן בקשתו במקום המיועד לכך במערכ

 חמש שנים.עד לתוקף של  וינופק מסמכי הנסיעה

 שנים. 2מסמכי הניסעה יינתנו בתוקף של עד בכל בקשה של קטין,  .2.2.3

במקרים בהם לא ניתן ליטול )לסרוק( תמונות טביעות אצבע מהמבקש מכל סיבה  .2.2.2

עד לתוקף של  ומסמך הניסעה יינתן הממוחשבתשהיא, יש לסמן מידע זה במערכת 

 ם.חמש שני

בקשה  –בקשה למחיקת תמונות טביעות אצבע שהוכללו במאגר הביומטרי )להלן  .2.6

 למחיקה(

בהתאם לחוק / לתקנות, כל מי שקיבל בעבר מסמכי זיהוי ביומטריים, ותמונות טביעות 

האצבע שלו נשמרו  במאגר הביומטרי, רשאי לפנות ולבקש למחוק את תמונות טביעות 

 האצבע שלו ממאגר זה.

עליו לחתום על טופס בקשה למחיקת  טביעות אצבע  קה עבור בגיר,בקשה למחי .2.6.1

 (.23בגיר, )מר/ –שהוכללו במאגר הביומטרי 

 בקשה למחיקה עבור קטין / אדם שמונה לו אפוטרופוס: .2.6.2

ויכול לבדו לבקש מחיקה, ובתנאי  יהקטין / האדם שמונה לו אפוטרופוס, רשא .2.6.2.1

אצבע שהוכללו במאגר  שימלא ויחתום  על בקשה למחיקת תמונות טביעות

א( ולא נדרשת 23קטין / אדם שמונה לו אפוטרופוס", )מר/ -הביומטרי 

 חתימה נוספת של הנציג.

ויכול  אף הוא לבדו לבקש מחיקה, ובתנאי  יההורה / האפוטרופוס רשא .2.6.2.2

שימלא ויחתום על בקשה למחיקת טביעות אצבע שהוכללו במאגר הביומטרי 

 א(.23ופוס", )מר/קטין / אדם שמונה לו אפוטר -

עם קבלת הבקשה למחיקת תמונות טביעות האצבע  שנשמרו במאגר הביומטרי,  .2.6.3

)ביומטריים ו/או שאינם על מגיש הבקשה להחזיר את מסמכי הזיהוי התקפים 

 שברשותו, מסמכי הזיהוי שלו יבוטלו בהתאם לחוק.ביומטריים( 
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מאגר הביומטרי במקרים בהם המבקש למחוק את תמונות טביעות האצבע שלו מה .2.6.2

 לא הציג את מסמכי הזיהוי שלו לביטול, אין לקבל הבקשה עד להמצאת המסמכים.

 16בבקשה למחיקת תמונות טביעות אצבע מהמאגר הביומטרי עבור קטין מעל גיל  .2.6.2

שיש ברשותו מסמך נסיעה תקף, מאחר ובעת קבלת הבקשה למחיקת תמונות 

הסכמת הקטין למחיקת טביעת טביעות אצבע מסמך הנסיעה שלו מבוטל, נדרשת 

האצבע, והחזרת מסמך הנסיעה למקבל הבקשה. בנוסף נדרש לוודא כי ההורה 

 יודע כי תוצאת הבקשה תהיה ביטול מסמך הנסיעה של הקטין.

שתוקפה יהיה לחמש המבקש להגיש בקשה חדשה לתעודת זהות ביומטרית -על .2.6.6

נסיעה חדש, עליו   , ובמידה ומעוניין במסמך2.18.0013שנים, בהתאם לנוהל 

 להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי חדש )בתשלום(.

 טפסי הצהרה מתאימים. למלאבמקרים בהם טוען, כי המסמכים אבדו, עליו  .2.6.3

 שאלון אימות ממוחשב: .2.3

תקינה שניתן לבצע  חכמה עודת זהות ביומטריתתבמקרים בהם המבקש מחזיק ב .2.3.1

אין צורך לבצע שאלון אימות ודה, מול תעו, יש לבצע אימות זהות עימה אימות זהות

 .ממוחשב )אולם חובה לבצע הרכשה(

, או שיש ברשותו חכמה יומטריתבאולם, במקרים בהם ולמבקש אין תעודת זהות  .2.3.2

אך לא ניתן לבצע אימות זהות מול התעודה )בגלל  חכמה תעודת זהות ביומטרית

  (, חובה לבצע שאלון אימות ממוחשב.או מכל סיבה אחרת כשל בשבב

נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר  :לפי התוספת לתקנות פטורים משאלון אימות .2.3.3

הכנסת ונשיא בית המשפט העליון ובלבד שיוצג, בנוסף על תעודת הזהות גם דרכון 

 המאפשר זיהוי על פיו.קודם 

ידי -עלעובד הרשות ישאל את המבקש מספר שאלות אקראיות כפי שמוצגות לו  .2.3.2

 .הממוחשבת מערכתה

בדיוק כפי שנמסרו ע"י  הממוחשבתהרשות ירשום את התשובות במערכת  עובד .2.3.2

 . המבקש )אין לתת פרשנות או לשנות פרט ממה שמסר המבקש(

שאלות, הבעצמו על  הקטין, ישיב 12מעל גיל  טיןקללמסמך נסיעה בבקשה  .2.3.2.1

 .ישיב במקומו ההורהכי  ההורהאלא אם כן ביקשו הוא או 

יש  12יומטרי הוא קטין שטרם מלאו לו ב נסיעהבמקרה שבו מבקש מסמך  .2.3.2.2

 בלשכה. עם הקטין לבצע את שאלון על פרטיו אחד ההורים שנוכח 
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במקרים בהם מוגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי עבור מספר קטינים  .2.3.2.3

(, יש לבצע שאלון אימות אחד בלבד כפי שפורט לעיל 12אחים )מתחת לגיל 

 עבור כל ילדיו של המבקש.

לאדם שמונה לו אפוטרופוס, ישיב האפוטרופוס  הלמסמך ניסעבבקשה  .2.3.2.2

 במקומו ובלבד שהנציג הזדהה כנדרש והציג ראיה בדבר היותו נציגו כאמור

 בהתאם לתוצאות שאלון האימות הממוחשב עובד הרשות יפעל כדלקמן: .2.3.6

המבקש השיב על שאלון האימות הממוחשב בצורה נכונה ומדוייקת,  .2.3.6.1

ה של השאלון", וניתן להמשיך תודיע "ענה נכונ הממוחשבתמערכת ה

 .בתהליך ההרכשה

רישום התוצאות , )המבקש לא השיב על השאלות בצורה נכונה ומדוייקת .2.3.6.2

, עובד הרשות, )"קו ראשון"(, הממוחשבת(מערכת העובד ע"י תהנכונות 

פקיד אחר בלשכה בעל "הרשאה"(  -יעבירו לעמדת אחראי, )"קו שני" 

לבדיקת תוצאות שאלון האימות הממוחשב הראשון, ובמידת הצורך לביצוע 

 . שאלון אימות ממוחשב נוסף

בדק האחראי )"קו שני"( את תשובות המבקש שניתנו לעובד הרשות, מקבל  .2.3.6.3

"( ומצא כי התשובות שניתנו ע"י המבקש נכונות במהותן הבקשה )"קו ראשון

אך אינן מדויקות, למשל: המבקש ציין את הכינוי במקום את השם המלא, או 

שציין את עיר הלידה במקום ארץ הלידה, רשאי האחראי להחליט כי המבקש 

הראשון, לאשר במערכת הממוחשב ענה על דרישות שאלון האימות 

תהליך במות הממוחשב הראשון תקין ולהמשיך כי שאלון האי הממוחשבת

 .ההרכשה

החליט האחראי )קו שני( כי המבקש לא הצליח בשאלון אימות הראשון, יערוך  .2.3.6.2

 לו שאלון אימות ממוחשב שני.

מערכת הבמידה והמבקש ענה על השאלות בצורה נכונה ומדוייקת,  .2.3.6.2

תהליך תציג הערה כי "ענה נכונה של השאלון", וניתן להמשיך ב הממוחשבת

 ההרכשה.

במקרים בהם האחראי )קו שני( אישר והחליט כי ניתן להמשיך בתהליך  .2.3.6.6

ההרכשה ומורה למגיש הבקשה לחזור לעמדת "קו ראשון", חובה על עובד 

הלשכה לגשת יחד עם מגיש הבקשה לעמדת "קו ראשון" ולמסור לפקיד קו 

 .שני"ראשון, הממשיך בתהליך ההרכשה את פרטי הזהות שאושרו ע"י "קו 
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במקרים בהם החליט האחראי כי המבקש לא ענה על הדרישות מאחר ונכשל  .2.3.6.3

בשאלון האימות הממוחשב הראשון והשני, יש לנסות ולזהותו עפ"י מסמכים 

 .ידרש ו/או עפ"י תיק אישי, עפ"י החלטת האחראי בלשכהינוספים ככל ש

התיק במקרים בהם לא ניתן לזהות עפ"י תיק אישי / מסמכים נוספים או ש .2.3.6.8

)"קו שני"( רשאי ראי חהאהאישי לא אותר / אין מסמכים נוספים לזיהוי, 

להפסיק את הליך הבדיקה ולדרוש מהמבקש להמציא תעודות ומסמכים 

 .מנת לזהותו באופן ודאי ולהמשיך בתהליך-נוספים על

עם קבלת מסמכים נוספים או שאין בידי המבקש מסמכים נוספים, יש  .2.3.6.9

שכה להחלטה, ובמקרים חריגים ניתן לפנות להעביר הבקשה למנהל הל

 למטה להתייעצות בהתאם להחלטת מנהל הלשכה.

  חכם  ביומטרי מסמך נסיעהחשוב מאוד, אין לבצע הרכשה, ואין לנפק  .2.3.6.10

במקרה של ספק בזיהוי המבקש. יש לבצע הרכשה לאחר זיהוי ודאי 

 .לט של המבקש בלבדוחומ

 הרכשה: .2.8

והה באופן מוחלט וודאי, ניתן לבצע את ההרכשה לאחר האמור לעיל ולאחר שהמבקש ז

 הביומטרית, צילום פנים של המבקש וסריקת תמונות שתי טביעות האצבעות המורות.

 .יכלול תמונת תווי פנים ביומטרית בלבד 12מסמך נסיעה לקטין עד גיל אולם, 

הצילום יעשה בעמדת קבלת הקהל, עפ"י האמצעים שסופקו ללשכה, כאשר  .2.8.1

 .שב בכיסא מול המצלמה ומאחריו קיים רקע לצילוםהמבקש מתיי

אופן צילום תמונת תווי הפנים של המבקש יעשה עפ"י המסמך "דרישות לצילום  .2.8.2

תוך מתן דגש  6.2תמונות עבור התיעוד הביומטרי החכם" המצורף בנספח 

 הבאים:לעקרונות 

 .מצג הראש יהיה ישר .2.8.2.1

 .לא יהיו צללים על הפנים .2.8.2.2

 .קום מרכזי של הראשממדי התמונה יבטיחו מי .2.8.2.3

 .התמונה תצולם בחדות ובניגודיות גבוהים .2.8.2.2

 .תמונה תצולם בלא משקפיים .2.8.2.2

ובלבד שאין בו כדי להסתיר  ניתן לצלם עם כיסוי ראש מטעמי דת ומצפון  .2.8.2.6

 את איברי הפנים מקצה העליון של המצח עד תחתית הסנטר
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עונה על  בודקת אם המבקש הממוחשבתמערכת הבעת צילום תמונות תווי הפנים,  .2.8.3

הקריטריונים לעיל )למעט הסרת משקפיים( בצורה אוטומטית ובמידה ואינו עונה על 

 אחד הסעיפים, תוצג הערה בהתאם.

בבקשה של עיוור או של מי שמסתיר את העיניים במשקפיים או ברטיה בגלל מום  .2.8.2

 .או חבלה, ניתן לבצע צילום עם משקפיים או עם רטיה

ניסיונות, אך התוצאות ם הפנים, במידה ובוצעו מספר הנסיונות של צילו 6ניתן לבצע  .2.8.2

בהתאם לדרישות והקריטריונים שנקבעו במערכת לא עמדו בדרישות האיכות 

התמונה באיכות הטובה ביותר  יש לבחור )באישור מנהל( את הממוחשבת

 , לא תתאפשר בחירת תמונה שאינה באיכות הטובה ביותרשהתקבלה

ול תמונת תווי פנים העומדת בדרישות האיכות )ולא במקרה חריג שבו לא ניתן ליט .2.8.6

ניתן לבחור תמונה באיכות הטובה ביותר( ובהחלטה מנומקת בכתב, רשאי מנהל 

הלשכה )באישור "מנהל"( לאשר הבאת תמונה מודפסת באיכות העומדת בתנאים 

" לום תמונות עבור התיעוד הביומטריהמפורטים לעיל, והעומדת בתנאי "דרישות לצי

במקום הצילום הביומטרי  ,הממוחשבתשתיסרק אל מערכת  6.2ורף בנספח המצ

 בלשכה.

הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים "תנאים ודרישות" ובהתאם לתקנות  3כאמור בפרק  .2.8.3

, להלן מקרים 2012 זיהוי ובמאגר מידע התשע"ה ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי

 בתנאים המפורטים לעיל: באיכות העומדתהבאת תמונה מודפסת יש לדרוש בהם 

ף נסיונות צילום, וא 6, לאחר שביצעו  ומעלה ששבגיר ו/או קטין מגיל  .2.8.3.1

 תמונה לא עמדה בדרישות האיכות.

 האפשרויות הבאות: יכולים להחליט עפ"יהורים ה שש, קטין עד גיל .2.8.3.2

רישות האיכות ולבקש לסרוק תמונה מודפסת העומדת בד הבאת .2.8.3.2.1

התמונות ישירות למערכת ואין צורך  , במקרה כזה ניתן לסרוקלמערכת

  בצילום הקטין בלשכה.

הקטין, במקרה זה, חייבים לצלם את הקטין בהתאם לצלם את  לבקש .2.8.3.2.2

  נסיונות, אם אחת התמונות תקינה, ניתן לקבלה. 6ולבצע  לתקנות

נסיונות צילום, אף תמונה לא  6אולם, קטין שצולם ולאחר שבוצעו  .2.8.3.2.3

לתקנות( יש לדרוש מההורים  )ובהתאם עמדה בדרישות האיכות

 להביא תמונה מודפסת העומדת בדרישות האיכות.
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 בלשכה ע"י עובד רשות האוכלוסין כדלהלן: יבוצעהצילום  .2.8.8

במקרים בהם דורש המבקש כי אדם נוסף מטעמו יהיה נוכח בעת צילום  .2.8.8.1

 .שלו, יש להיענות לבקשתו ולאפשר זאתתמונת תווי פנים 

פרטיותו ולמנוע פגיעה בהם במידה העולה על  יש לשמור על כבוד האדם ועל .2.8.8.2

, ניתן לבצע הצילום מאחורי פרגוד אן התושב הנדרש בכל תהליך ההרכשה

 .מבקש זאת

כי הצילום יעשה בידי עובד הרשות  במקרים בהם מגיש הבקשה מבקש  .2.8.8.3

שהוא בן אותו מין של התושב ובמידה ובלשכה נוכח/ת עובד/ת בן אותו מין 

 .ות לבקשה ועובד/ת בן אותו מין יקבל את המבקש/תשל המבקש יש להיענ

טביעות אצבע של המבקש יעשה עפ"י המסמך "דרישות תמונות אופן נטילת  .2.8.9

  :תוך מתן דגש לעקרונות הבאים 6.5לסריקת טביעות אצבע" המצורף בנספח 

 ניתנה הסכמה , בין אם 12למסמך נסיעה לבגיר ולקטין מעל גיל בכל בקשה  .2.8.9.1

, יש ניתנה הסכמהביעות האצבע יועברו למאגר ובין שלא כי תמונות שתי ט

לבצע נטילת תמונות שתי טביעות אצבע, כיוון שנתונים אלו נשמרים בשבב 

 .מסמך הנסיעהשל 

טביעות האצבעות תיעשה לשתי האצבעות המורות, ככל תמונות נטילת  .2.8.9.2

שניתן, כאשר בעת נטילת טביעת האצבע "ברירת המחדל" הראשונית הינה 

 .ע המורה של יד ימין, ולאחר מכן האצבע המורה של יש שמאללאצב

במקרים בהם לא ניתן ליטול טביעת אצבע מורה של יד ימין )במקרים בהם  .2.8.9.3

למבקש נמחקה הטביעה מהאצבע, או כאשר חסרה האצבע(, יש ליטול 

 .טביעת של האגודל, וחובה לשנות את ברירת החדל במערכת בעת הנטילה

או אגודל של יד ימין  טביעת אצבע מורהליטול במקרים בהם לא ניתן  .2.8.9.2

)במקרים בהם למבקש נמחקה הטביעה מהאצבע, או כאשר חסרה האצבע(, 

של האמה, וחובה לשנות את ברירת החדל במערכת בעת טביעת  יש ליטול

  הנטילה.

של יד שמאל )במקרים בהם  טביעת אצבע מורהבמקרים בהם לא ניתן ליטול  .2.8.9.2

 האצבע, או כאשר חסרה האצבע(, יש ליטוללמבקש נמחקה הטביעה מ

 של האגודל, וחובה לשנות את ברירת החדל במערכת בעת הנטילה.טביעת 

או אגודל של יד שמאל  טביעת אצבע מורהבמקרים בהם לא ניתן ליטול  .2.8.9.6

האצבע(,  )במקרים בהם למבקש נמחקה הטביעה מהאצבע, או כאשר חסרה
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את ברירת החדל במערכת בעת של האמה, וחובה לשנות טביעת  יש ליטול

 הנטילה.

נסיונות לנטילת טביעות אצבע, מכל אצבע שניטלת לפי  6ניתן לבצע עד  .2.8.9.3

 האמור בסעיפים לעיל.

תשומת לב מיוחדת, כי בעת נטילת תמונות טביעות האצבע, עובד הרשות  .2.8.9.8

יוודא כי סורק טביעות האצבע נקי, וכי הטביעה הנסרקת היא של כרית 

 האצבע.

לא יילקחו מאותו  באמור לעיל, טביעות אצבעלא ניתן ליטול ם במקרים בה .2.8.9.9

 תושב טביעות אצבע כלל.

טביעות אצבע של שתי האצבעות המורות, ניטלו תמונות  במקרים בהם לא  .2.8.9.10

מהן טביעות האצבע שכן  הממוחשבתיציין עובד הרשות הערה במערכת 

 .טביעת האצבע המורהניטלה  ומהי הסיבה בגינה לא  ,ניטלו

נסרקו / ניטלו  טביעות אצבע כלל, יש לציין בגיליון הרישום "לא ניטלו לא אם  .2.8.9.11

 .טביעות אצבע" ולפרט את הסיבה

 :12אי נטילת טביעות אצבע מקטינים מתחת לגיל  .2.8.10

לא ייטול תמונת טביעות אצבע מקטין לצורך הפקת נתונים עובד רשות האוכלוסין 

 12ך נסיעה לקטין עד גיל ומסמשנה,  12ביומטריים, אלא לאחר שמלאו לקטין 

 .יכלול תמונת תווי פנים ביומטרית בלבד

 ה:דוגמת חתימ .2.9

עובד הרשות מקבל הבקשה ידריך את המבקש לתת דוגמת חתימה על "פד  .2.9.1

עם יתר הפרטים  במסמך הנסיעהותודפס  הממוחשבתלחתימה" שתיסרק למערכת 

 האישיים.

 תימה., אין לקחת דוגמת ח6בבקשות עבור קטינים מתחת לגיל  .2.9.2

, ניתן לקבל דוגמת חתימה במידה והקטין 9עד  6בבקשות עבור קטינים בגילאים  .2.9.3

 יודע לחתום.

ובקשות עבור בגירים, חלה החובה לקבל דוגמת  9בבקשות עבור קטינים מעל גיל  .2.9.2

 .שתיסרק ותודפס בדף הפרטין האישיים בדרכון חתימה

 בת.הממוחשלמען הסר ספק, דוגמת החתימה אינה נשמרת במערכת  .2.9.2
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 פעולות משלימות עפ"י סוג הבקשה. .2.10

  /לדרכון בבקשה בבקשה למסמך נסיעה לבגיר, יש לפעול בנוסף עפ"י נוהל הטיפול .2.10.1

 .3.2.0001ראשון מספר  מעבר תעודת

/  לדרכון בבקשה הטיפול בבקשה למסמך נסיעה לקטין יש לפעול בנוסף עפ"י נוהל .2.10.2

 3.2.0002לקטין מספר  מעבר עודתת

 הטיפול נוהלבמקום דרכון לאומי יש לפעול בנוסף עפ"י מעבר  בבקשה לתעודת .2.10.3

 .3.2.0002ל מספר "תמבד - לאומי דרכון במקום מעבר לתעודת בבקשה

 הטיפול ישראלית לזרים יש לפעול בנוסף עפ"י נוהל בבקשה לתעודת מעבר .2.10.2

 .3.2.0006ל מספר "תמי - לזרים מעבר לתעודת בבקשה

  3.3.0001יש לפעול בהתאם לנהלים  בבקשה למסמך נסיעה לעולים חדשים .2.10.2

 3.3.0003 -ו 3.3.0002 -ו

  3.3.0002בבקשה למסמך נסיעה למי שהתאזרח יש לפעול בהתאם לנהלים  .2.10.6

 .3.3.0002 -ו

בבקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד, נגנב או הושחת יש לפעול  .2.10.3

 .3.2.0001בנוסף עפ"י נוהל מספר 

 :סוגי בקשות למסמך נסיעה .2.11

  .למסמך נסיעה ביומטרי ראשון כאשר לא נשא בעבר מסמך נסיעה כללבקשה  .2.11.1

 .בקשה למסמך נסיעה ביומטרי כאשר למבקש יש מסמך נסיעה קודם לא ביומטרי .2.11.2

 .בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום מסמך נסיעה ביומטרי .2.11.3

בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום מסמך נסיעה ביומטרי בעקבות שינויים  .2.11.2

 )שינוי שם, בחירת שם משפחה(. בפרטים אישיים

 בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום מסמך נסיעה שאבד, נגנב או הושחת. .2.11.2

בקשה למסמך נסיעה ביומטרי בעקבות בקשה למחיקת תמונות טביעות האצבע  .2.11.6

 מהמאגר הביומטרי.

אופן הטיפול, סוג מסמך הנסיעה שיינתן וגובה האגרה בכל אחת מסוגי הבקשות  .2.11.3

 תאם ל:שלעיל יטופל בה

 גיל המבקש, בגיר / קטין. .2.11.3.1

 תוקף מסמך הנסיעה הנוכחי, וגורלו. .2.11.3.2

 סוג מסמך הנסיעה המבוקש ובדיקת הזכאות לכך. .2.11.3.3
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פירוט גובה האגרות ותוקף מסמך הנסיעה שינופק בכל אחד מהמקרים מפורט  .2.11.8

 בלוח האגרות.

 המשך הליך קבלת הבקשה .2.12

בקש, עובד הרשות לאחר האמור לעיל, ובהתאם לסוג מסמך הנסיעה לו זכאי המ .2.12.1

 הממוחשבת.את הבקשה למסמך נסיעה במערכת ירשום המקבל את הבקשה 

משלוח מסמך את מקום  הממוחשבתיעדכן במערכת מקבל הבקשה עובד הרשות  .2.12.2

 בהתאם לאפשרויות הבאות: עפ"י בחירת המבקש הנסיעה

 מען המבקש .2.12.2.1

 כתובת למשלוח דואר של המבקש. .2.12.2.2

 גביית אגרה בעד הגשת הבקשה .2.12.3

בעד הגשת הבקשה בהתאם ללוח האגרות גבה מן המבקש את האגרה הפקיד י

לדרכון/תעודת מעבר ויפנה את תשומת לב המבקש כי האגרה נגבית בעד הגשת 

כך שאם יוחלט שאין הוא זכאי לקבל דרכון/תעודת  ,הבקשה ולא בעד מתן השירות

 לא תוחזר לו האגרה. - מעבר, או אם הוא מבטל את בקשתו

 לדרכוןבדיקה של בקשה  .2.12.2

מטרת הבדיקה והאישור של הבקשה לדרכון היא לוודא שהפרטים שנרשמו על ידי 

הפרטים הרשומים בקובץ מרשם  אתהמבקש בטופס הבקשה הינם נכונים ותואמים 

 )א( לתקנות הדרכונים6האוכלוסין, כפי שנדרש בתקנה 

 לקבוע את אשר יירשם בדרכון .2.12.2.1

 את תקופת תוקפו .2.12.2.2

 את הארצות בהן הוא תקף .2.12.2.3

 ואישור הפרטים שיירשמו במסך הנסיעה קת הבקשהבדי .2.13

ביום קבלת הבקשה ולכל שאיננו מקבל הבקשה לעבור בלשכה על בעל תפקיד נוסף 

הפרטים שירשמו במסך ולאשר על הבקשה למסמך הנסיעה , המאוחר ביום למחרת

 בהתאם להוראות אלו: לאחר בדיקת הבקשההנסיעה 

 .יינתןשבדיקה ואישור לגבי סוג מסמך הנסיעה  .2.13.1

 .שיינתןבדיקה ואישור לגבי תוקף מסמך הנסיעה  .2.13.2

 בדיקה ואישור של השם הפרטי ושם המשפחה בעברית ורישום התעתיק בלועזית. .2.13.3

 בדיקה ואישור של השמות הקודמים בעברית ורישום התעתיק בלועזית .2.13.2

 אזרחות.ו , מיןלידהומקום בדיקה ואישור יתר הפרטים הנרשמים בדרכון: תאריך  .2.13.2
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 .מסמך הנסיעהשור תחולה גאוגרפית של בדיקה ואי .2.13.6

 בדיקה ואישור אמסכתאות. .2.13.3

 בדיקה ואישור של דוגמת החתימה. .2.13.8

חשוב להדגיש יש לאשר את הבקשות למסמכי נסיעה "בקו אחורי" עוד ביום הגשת  .2.12

 הבקשה ולכל המאוחר ביום למחרת מהסיבות הבאות:

מערכת אנשים בלשמור בקשות ביומטריות וביומטריה של  אין לנו רשות .2.12.1

 .הממוחשבת

 עה.נסיכל עיכוב באישור קו אחורי, מעכב את המשך ההליך לניפוק מסמך ה .2.12.2

 החוק וסעיפיו .5

 .1922 - י"בהדרכונים, התשחוק  .2.1

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,  .2.2

 .2009 –התש"ע 

 .1980 –הדרכונים התש"ם תקנות  .2.3

לת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, תקנות הכל .2.2

 2011 -התשע"א 

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,  .2.2

 .2011 -)תקופת מבחן(, התשע"א 

 נספחים .6

 (.21בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים )דר/ .6.1

 (.38כתב אישור הסכמה לבגיר )מר/ .6.2

כתב אישור והסכמה כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל  .6.3

 .(39/ אדם שמונה לו אפוטרופוס )מר/ 16גיל 

   תווי פנים ביומטריות. דרישות לצילום תמונות .6.2

 .הנחיות לסריקה אלקטרונית של טביעות האצבע .6.2

 .לוח אגרות .6.6
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