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 תקציר 

בל בכנסת "חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים התק 1006בשנת 

המסדיר תקופת מבחן ליישום  צוחוקק  1011". בשנת 1006במסמכי זיהוי ובמאגר מידע התש"ע 

, לכל אזרח הפונה ללשכת האוכלוסין לקבלת ת"ז או דרכון, 1010החוק. כתוצאה מכך, החל מקיץ 

"ז או דרכון(. מסמך זיהוי ביומטרי כולל שבב אלקטרוני המכיל את מוצע מסמך זיהוי ביומטרי )ת

טביעות האצבע ותצלום הפנים של התושב. בעיקרון, תעודת הזהות הביומטרית לא ניתנת לזיוף 

ותאפשר התנהלות מול ממשל זמין באינטרנט. במקביל, הוקם מאגר מידע ביומטרי המכיל את 

ו תיעוד ביומטרי. מטרת מאגר המידע הביומטרי היא הנתונים הביומטריים של התושבים שביקש

 מניעת זיופים וגניבת זהות.

הצו מסדיר תקופת מבחן של שנתיים במהלכה יכול כל תושב לבחור לקבל תעודת זהות או מסמך 

נסיעה ביומטרי המכילים אמצעי זיהוי ביומטריים. כלומר, במהלך תקופת המבחן ההשתתפות 

סיס התנדבותי והתושבים יוכלו לבחור בין תיעוד רגיל לתיעוד בתהליך הביומטרי היא על ב

 ביומטרי.

במסגרת יישום תקופת המבחן של החוק הביומטרי, ניתנו ללמ"ס תפקידי מדידה והערכה של 

 רכיבים שונים בתהליך: 

  מדידת שביעות רצון האוכלוסייה מיישום התהליך בלשכות האוכלוסין ומהשימוש

 בתיעוד הביומטרי; 

 ה והערכה של תהליכים וטכנולוגיה )כגון: נתוני הרכשה, נתוני השוואות ביומטריות מדיד

 ונתונים מנהלתיים הקשורים למאגר(;

 .סיוע בהכנת הדוחות התקופתיים והדוח המסכם 

החלק הראשון של דו"ח זה מתמקד במדידה והערכה של תהליכים וטכנולוגיה באמצעות חישוב 

ם שונים הנאספים באופן אוטומטי מתוך המערכת הטכנולוגית מדדי איכות המתבססים על נתוני

רשימת מדדים ויעדים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה. המדדים שחושבו מבוססים על 

 .1"בפרוטוקול הניסוי לתקופת המבחן" שהוגדרו ע"י רשות האוכלוסין

 מדדי המדידה וההערכה מתמקדים בנושאים הבאים:

 נתונים כלליים 

 א ואימות הזהותתהליך וידו 

 נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים -תהליך ההרכשה 

                                                 
1
, רשות 1.6.4, עפ"י פרוטוקול הניסוי גרסה 6גרסה  –נושאים, מדדים ויעדים בניסוי למערכת הביומטרית  

 1010האוכלוסין וההגירה, יוני 
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 תהליך השוואות אל מול התיעוד הביומטרי 

 נתונים הקשורים למאגר הביומטרי 

 . 1014פרק הזמן אליו מתייחסים מדדי ההערכה הם החודשים ינואר עד יוני 

ת זהות או דרכון, האוכלוסייה כוללת את כל הפונים ללשכות רשות האוכלוסין לשם קבלת תעוד

בין אם מדובר בתעודה ביומטרית חכמה או תעודה רגילה )לא ביומטרית(. יש לציין שבתקופת 

הדיווח הנוכחית נפתחו שלוש לשכות חדשות של רשות האוכלוסין וההגירה: בנהריה, מודיעין 

 ודימונה. בכל אחת מהן מונפק תיעוד ביומטרי ותיעוד רגיל.

מופיעים נתונים מתוך סקר על שביעות הרצון של התושבים  יהנוכח בחלק השני של הדוח

מתהליכי  הטיפול בבקשה לתיעוד בלשכות רשות האוכלוסין. מדידת שביעות רצון האוכלוסייה 

 מתבצעת באמצעות סקר טלפוני אשר מטרותיו העיקריות הן: 

הערכת  שביעות רצונו של הציבור מתהליך הנפקת תעודה חכמה בהשוואה להנפקת  .1

 .עודה רגילהת

 .איתור חלקים בתהליך הטעונים שיפור בתהליך החדש .1

 מיקוד ההסברה לגבי ההשתתפות בתהליך הביומטרי.  .0

. הדוח הנוכחי כולל תוצאות ביניים של הסקר, עבור התקופה 1014סקר שביעות הרצון החל במאי 

 בלבד.   1014יוני -מאי

לאחר סיום חישוב המדדים, נתקבל  .4102הדוח הנוכחי מהווה תיקון לדוח שיצא לאור באוגוסט 

הביומטרי. בהשוואות שנערכו לגבי מספר הבקשות לתיעוד ביומטרי לניהול המאגר דוח הרשות 

בין הנתונים שהתקבלו ללמ"ס ובין הדיווח של הרשות, התגלה פער. בדיקה העלתה כי הפער נובע 

להערכת חסר של סך התעודות וגרם   HPמאלגוריתם לזיהוי בקשות שגוי שהוגדר על יד חברת 

הביומטריות שהוזמנו. בעקבות הגילוי, הלמ"ס פיתחה תהליך חדש לקליטת הקבצים המועברים 

. התיקון בוצע רטרואקטיבית לכל הקבצים שהתקבלו HPבאמצעות חברת  רשות האוכלוסיןמ

ת, של הבקשו 100% -מתחילת תקופת הפיילוט. נמצא כי התהליך החדש מצליח לזהות קרוב ל

זאת בהשוואה לכמות הבקשות המועברות לרשות לניהול המאגר הביומטרי. כל הלוחות של 

חושבו מחדש לתקופת הדוח הנוכחי, והסיכומים עודכנו בהתאם. הפרקים  1,0,4,5הפרקים 

האחרים לא דורשים תיקון כי הם מבוססים על בסיס נתונים אחר. הדוח הראשון שהוגש, 

אינו דורש תיקון, מאחר שנמצא כי הפער היה שולי מאד )פער  1010לתקופת אוקטובר עד דצמבר 

 תעודות בלבד(. 000 -של כ

  :של שני חלקי הדוח להלן מובא סיכום הממצאים העיקריים
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 מסך  01.0-06.1%חלקן היחסי של הנפקות התיעוד הביומטרי מהווים  :סך נתוני הנפקות

אחוזי המצופה לתקופת המבחן. שיעורים אלו עולים על . הזהות והדרכונים תעודות

גיל, למעט ירידה בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר ההשתתפות בניסוי הביומטרי עולים עם ה

+(. בשתי קבוצות האוכלוסייה )יהודים וערבים( יש אחוז דומה למדי של בקשת 50)בני 

ל תעודות זהות חכמות. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי בקרב הערבים יש אחוז גבוה יותר ש

היהודים  בקרב 01.1%ערבים לעומת קרב הב 05.1%מבקשי דרכונים ביומטריים )

(  נראית 1010דצמבר -ואחרים(. לעומת דוח ההערכה הראשון לתקופת המבחן )אוקטובר

 -קרוב ל שיעור זה עמד עלבדו"ח הקודם  כאשר ירידה באחוז הבקשות לתיעוד ביומטרי, 

הפסקת מסע מ נבועד הביומטרי יכול ל. ההסבר לירידה באחוז מבקשי התיעו60%

בתיעוד ביומטרי פנו  םהעובדה שהאנשים שהיו מעוניינימהפרסום לתיעוד הביומטרי, או 

לבקשת התיעוד בתחילת הניסוי, והאנשים שפנו לאחר מכן היו יותר אדישים. בנוסף לכך, 

 .חלק מהציבור מלהשתתףהיווה גורם מרתיע ומנע מייתכן שהפרסומים נגד המאגר 

 לאחר שהוצפו בדוח הראשון הבעיות בתהליך תהליך אימות זהות באמצעות תשאול :

מספר התשאולים  .התשאול, ניתן לראות שבתקופת הדוח הנוכחי התקלות טופלו

המרובים של פונה באותו יום ירד באופן משמעותי ואלו מהווים מקרי שוליים בלבד, 

נוהלים ברורים המסדירים את העניין ולא שברובם תקינים. בוצע שינוי טכנולוגי והועברו 

 מאפשרים לפקיד לבצע תשאולים מרובים ללא מיצוי כל התהליך לפי הנוהל. 

  ברוב מגזרי האוכלוסייה למעט אנשים בגילים המבוגרים, לתיעוד ביומטרי הרכשהזמן :

דקות משך זמן הרכשה עבור  10זמן ההרכשה הממוצע עומד ביעדים שהוגדרו, דהיינו עד 

 60%ניסיונות הרכשה לכל פרמטר ביומטרי עבור  0מהאוכלוסייה, עד  60%

ע לנטילה, ומעלה, קיימת בעייתיות בכל הנוג 50בקבוצות הגיל של בני מהאוכלוסייה. 

נים יככל הנראה בשל שחיקה של האצבעות ומאפי ,ת אצבעותקריאה והשוואה של טביעו

יסיונות נטילה והשוואה של ריבוי ני בהדבר בא לידי ביטואחרים של העור בגילאים אלו. 

 לריבוי הניסיונות יש השלכות על משך התהליך והטרחה. בגילים אלה ת אצבעטביע

עושה בימים אלו ניסוי עם סורקים חדשים. הניסוי מתבצע רשות האוכלוסין  .הנלווית לו

א במספר לשכות מצומצם והחל רק בסוף תקופת הדיווח הנוכחית, אם אכן חל שיפור הו

 יתבטא בדוח הבא. 

 עמדו עמידה חלקית ביעדים. מבחינת מספר הניסיונות :השוואות ביומטריות בלשכות ,

מהאוכלוסייה  55.6%מהאוכלוסייה . מצד שני, רק  64.0% -ניסיונות ל 0ביעד של עד 

עמדו ביעד של סיום התהליך תוך דקה. גם כאן, אי העמידה ביעד נובעת מהקושי לקרוא 

ומעלה. ברמת השוואה בודדת הוגדר יעד  50בע באוכלוסייה המבוגרת בני את טביעת האצ

שניות להשוואה. משך השוואה הוא פרמטר הנועד לבדוק את המערך  50של עד 

הטכנולוגי. מהנתונים עולה כי יעד זה הוא גבוה ולא ישקף, ככל הנראה, כשלים. לפיכך 

 אנו ממליצים לבחון אותו מחדש.



 

  65מתוך   6עמוד 
 

 הלמ"ס קיימה פגישות עם אנשי מקצוע של המאגר,  :ר הביומטרינתונים הנוגעים למאג

על מנת לקבל נתונים שיאפשרו ללמ"ס לתקף את הבדיקות המתבצעות במאגר. טרם 

הסתיים ניתוח הנתונים שהועברו. על כן, בדוח זה, מדווח רק על היקפי פניות למאגר 

 ותוצאותיהן. 

 כי התהליכים מתבצעים באופן דומה באופן כללי, הנתונים מראים : פירוט לפי לשכות

בכלל לשכות רשות האוכלוסין. במקרים בודדים נצפו תופעות ייחודיות ללשכות 

 מסוימות. 

 על כן דוח זה כולל ממצאים 1014סקר שביעות הרצון החל במאי : ממצאי שביעות הרצון ,

כללי,  באופןשל חודשיים בלבד ומוצגים מספר לוחות מצומצם. בשלב זה, ניתן לראות ש

רצון במידה רבה ורבה מאד מתהליך הטיפול בבקשה לתיעוד  ימהאוכלוסייה שבע 50% -כ

שבעי רצון במידה רבה ורבה מאד מתהליך הטיפול בבקשה לתיעוד  65% -ביומטרי, ו

עות רצון במידה נמוכה עד בכלל לא )תיעוד ביומטרי על שבי ודיווח 15%עד  16%רגיל. כ 

 ורגיל בהתאמה(.
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 תהליך הבקשה לקבלת תיעוד ביומטרי: 0 פרק
 

תהליך הבקשה לקבלת תיעוד ביומטרי מתחיל בפניה של אזרח לרשות האוכלוסין לשם הוצאת 

תעודת זהות ו/או דרכון או כל שירות אחר. בשלב זה הפקיד מונחה להציע לאזרח הנפקת תיעוד 

חותם על טופס הסכמה. לאחר ביומטרי בליווי הסבר. במידה והאזרח בוחר בתיעוד ביומטרי הוא 

שמטרתו אימות זהות הפונה. התהליך כולל הצגת סדרת שאלות מתוך  תהליך תשאולמכן מתבצע 

הנתונים הקיימים על מבקש התיעוד במרשם האוכלוסין )תהליך התשאול יפורט בהרחבה בפרק 

 שה. תהליך הרכ(. לאחר מכן מבוצע תהליך של נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים הנקרא  0

מטרת תהליך ההרכשה הינה לקבל נתון איכותי לגבי שלושה פרמטרים ביומטריים: תמונת פנים, 

, אחת מיד ימין ואחת  מיד שמאל , העדפה לשתי אצבעות מורותוטביעות אצבע משתי אצבעות

 (. 4)תהליך ההרכשה יפורט בהרחבה בפרק 

ים התהליך מול התושב. רשות לאחר סיום מוצלח של תהליך זה מבוצעת הזמנת התיעוד ומסתי

האוכלוסין שולחת את נתוני ההזמנה הכוללים את המידע הביומטרי לרשות המאגר הביומטרי, 

שם מבוצע תהליך השוואת נתונים ביומטריים אל מול המידע הקיים במאגר במטרה לזהות 

יעוד הבאים לידי ביטוי בהנפקת ת –מקרים של הרכשות כפולות )גניבת זהות ו/או התחזות 

ביומטרי זהה לשני אנשים בעלי מאפיינים ביומטריים שונים ולהיפך, שתי תעודות שונות לאותו 

אדם(. כתוצאה מתהליך זה מתקבל ברשות האוכלוסין אישור או דחייה של הבקשה לתיעוד 

ביומטרי מהמאגר. כאשר מתקבל אישור המאגר מונפק התיעוד הביומטרי המבוקש במרכז 

ובר בדרכון, הדרכון נשלח בדואר רשום לתושב. במקרים בהם מוזמנת ההנפקה. במידה ומד

תעודת זהות, התעודות מונפקות ומועברות ללשכת רשות האוכלוסין לשם ביצוע הליך מסירה 

 המתבצע בלשכה.

לאחר קבלת תעודות זהות ומסמכים נלווים )הכוללים סיסמאות ומידע עזר   - הליך המסירה

שלח מסרון לאזרח לבוא לאסוף את התעודה. כאשר האזרח מגיע להפעלת התעודה( בלשכות, נ

ללשכה לשם קבלת תעודת הזהות מתבצע תהליך אימות זהות הפונה, באמצעות השוואה בין 

המידע הביומטרי הנמצא על התיעוד החכם, לבין "דגימה חיה" של טביעת אצבע לשם וידוא כי 

 .6רט בהרחבה בפרק מחזיק התעודה הוא אכן בעליה. תהליך ההשוואה יפו

 לאחר מכן מבוצע תהליך טכני של הפעלת התעודה.

 

 

 המתאר את תהליך הבקשה לקבלת תעודת זהות ו/או דרכון בלשכות.  1ראה תרשים מס' 
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 בקשות והנפקות של תעודות זהות ודרכונים  - נתונים כלליים: 4פרק 

 0 מס' לוחמטרי אל מול התיעוד הרגיל. בפרק זה מוצגים נתונים כלליים על היקף הנפקת תיעוד ביו

ואת אחוז תעודות הזהות הביומטריות שנאספו  וחיומציג את סך התעודות שהוזמנו בתקופת הד

בכל לשכות  מסמכי זיהוי 556,616, הוזמנו סה"כ 1014החודשים הראשונים של שנת  תמהלשכות. בשש

תעודות הזהות הביומטריות  אחוזרכונים. ד 460,641-תעודות זהות ו 411,677רשות האוכלוסין, מתוכם 

. ניתן 01.0%הדרכונים הביומטריים מסך הדרכונים עמד על  אחוזבעוד  06.1%מסך תעודות הזהות היה 

 .ה זאת נאספו עד סוף תקופת הדוחבתקופזהות שהונפקו המתעודות  75%רק שעוד לראות בלוח 

אחוזי ההשתתפות בניסוי ניתן לראות ש, 1010אשר התייחס לרבעון האחרון של שנת  ,1בהשוואה לדוח 

 06% -מתעודות הזהות שהונפקו היו ביומטריות, ואחוז זה ירד ל 60% -דווח ש 1בדוח  הביומטרי ירדו.

  .בתקופת הדוח הנוכחי 01% -בדוח הקודם ל 45% -. גם אחוז הדרכונים ירד מבדוח הנוכחי

  ייהתכונות נבחרות של האוכלוסו ת שהוזמנו לפי סוג תעודהומספר תעוד : 0לוח מס' 

 
 אחוזים מספרים

 1השוואה לדוח 
)אחוז מבקשי 
 תיעוד ביומטרי(

סך   
התעודות 
 שהוזמנו

תעודת 
זהות 
 רגילה

תעודת 
זהות 

 ביומטרית

דרכון 
 רגיל

דרכון 
 ביומטרי

תעודת 
זהות 

 ביומטרית

דרכון 
 ביומטרי

אחוז 
שאספו 

ת"ז 
 ביומטרית

ת"ז 
 ביומטרית

דרכון 
 ביומטרי

 46 50 78.0 32.0 39.2 145,386 308,556 161,455 250,522 865,919 סה"כ

 48 54 79.4 32.9 41.0 74,362 151,539 88,919 127,806 442,626 גברים

 43 46 76.3 31.2 37.2 71,024 157,017 72,536 122,716 423,293 נשים

 ליגקבוצת 

0-2 31,003 0 0 28,606 2,397 . 7.7 . - 
17 

 3-11 66,018 0 0 51,997 14,021 . 21.2 . - 

 12-15 66,159 33,092 986 24,270 7,811 2.3 24.4 77.0 1 28 

16-17 71,360 44,318 5,819 16,362 4,861 11.6 22.9 69.7 14 29 

18-25 115,770 40,308 21,541 37,279 16,642 34.8 30.9 67.9 42 39 

26-39 190,557 64,025 43,590 52,723 30,219 40.5 36.4 74.6 50 50 

40-59 200,365 44,015 54,928 60,324 41,098 55.5 40.5 79.8 65 55 

60-79 115,749 21,857 32,776 34,148 26,968 60.0 44.1 87.5 71 63 

80+ 8,938 2,907 1,815 2,847 1,369 38.4 32.5 84.6 49 51 

 הקבוצת אוכלוסיי

יהודים 
 ואחרים

709,371 192,936 123,254 270,993 122,188 39.0 31.1 78.7 
49 45 

 49 55 75.9 38.2 39.9 23,198 37,563 38,201 57,586 156,548 ערבים
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 ממצאים עיקריים: 

 50למעט בני  הולכים ועולים עם הגילמכלל הבקשות תעודות ביומטריות  מבקשי אחוז  - קבוצות הגיל

 השתתפות נמוך אחוזב ים( בולט15-17בפעם הראשונה תעודת זהות, )בני  יםשמוציאצעירים . ומעלה

קבוצות הגיל האחרות. ההסבר לתופעה ל( בהזמנת תעודות זהות ביומטריות, בהשוואה 11%) יחסית

פר, כפי שנהוג הוא ככל הנראה מדיניות רשות האוכלוסין לבצע חלוקת תעודות זהות מרוכזת בבתי הס

 15-במקרים אלו האפשרות להנפיק תיעוד ביומטרי אינה קיימת. כמו כן, בני פחות מכבר שנים רבות. 

חייבים ליווי הורים על מנת להוציא תיעוד ביומטרי בלשכות רשות האוכלוסין, חסם שאינו קיים עבור 

 התיעוד הרגיל. 

גברים וגם אחוז נמוך יותר מהן מבקשות תיעוד מאשר  שים פונות לקבלת תעודות זהות ודרכוניםפחות נ

 ביומטרי.  

קבוצה של יהודים ל בהשוואהגבוה יותר ביומטרי  תיעודאחוז הערבים המבקשים  -קבוצת אוכלוסייה

ההפרש בשיעור הבקשות לתעודות זהות נסגר בהשוואה . ואחרים, ההבדל בולט בעיקר בבקשות לדרכון

 (. 5%י יותר )לדוח הקודם, בו ההפרש היה משמעות

צטברות בלשכות, כפי תעודות זהות ביומטריות שמנמשכת התופעה של , הנוכחי חודשי הדוח שתבש

בגלל הצורך לחזור ולאסוף את תעודת הזהות הביומטרית בלשכת  שהיה גם בתקופת הדוח הראשון.

חים לא דרכונים שנשלחים הביתה בדואר רשום(, קיימת תופעה שהאזרמה בשונהרשות האוכלוסין )

 75%ניתן לראות כי  1. בלוח מחכה להם בלשכהמקפידים לאסוף את התעודה לאחר שקיבלו הודעה שזו 

. אחוז אוכלוסייהה מגזרישלהם. התופעה קיימת בכל הביומטריות מהאזרחים אספו את תעודות הזהות 

הגיל השונות  זה נשאר יציב בהשוואה לתקופת הדוח הקודם. לא נצפו הבדלים משמעותיים בין קבוצות

  .שאצלם האחוז נמוך יותר במידת מה 15-16למעט בני 
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 אימות זהות באמצעות תשאולתהליך : 3פרק 

בפרק זה מוצגים מדדים הקשורים לתהליך התשאול. התשאול, שמטרתו אימות הזהות של המבקש, 

ת שאלות הוא השלב הראשון וההכרחי בתהליך הבקשה לתיעוד ביומטרי. הליך התשאול כולל סדר

 מתוך הנתונים הקיימים על מבקש התעודה במרשם האוכלוסין. 

בתהליך התשאול הפונה מתבקש לענות על סדרת שאלות שהמחשב בוחר באופן אקראי )קו ראשון(. 

הפקיד מקליד את התשובות, בקו הראשון המחשב אינו מציג את התשובות הרשומות במרשם 

ם היא מתאימה או לאו. אם קיימת התאמה בין התשובות האוכלוסין אלא רק את תוצאת התשובה: הא

שנתנו על ידי המבקש משמעות הדבר שהוא עבר את התשאול בהצלחה. אם לא, קיים שלב נוסף )קו 

 שני(, שבו פקיד אחר משלים את התהליך, ובו הוא רואה  את התשובות  המצופות.

את התשובות של קו ראשון מהסיבה פי הנוהל הקיים עומדת בפני פקיד קו שני האפשרות לאשר -על

שהתשובות נכונות אך אינן מדוייקות. במידה והפקיד מוצא כי לא ניתן לאשר את תשובות קו ראשון, 

האפשרות העומדת בפניו היא לבצע תשאול נוסף. במידה והתשובות נכונות רשאי להמשיך בתהליך; 

 בות נכונות אך אינן מדוייקות.במידה והתשובות לא נכונות, הפקיד יכול לאשר מהסיבה שהתשו

במידה והפקיד החליט כי לא ניתן לאשר גם את התשובות בתשאול השני, הפקיד רשאי לאשר את זהות 

המבקש ע"ס עיון בתיק האישי )השוואת תמונות קודמות( ו/או לבקש מהפונה מסמכים נוספים 

 ץ מרשם האוכלוסין.המאמתים את זהותו ו/או לבצע תיחקור מעמיק עפ"י המידע הקיים בקוב

הלמ"ס התריעה על כך שהאופציה של קו שני לא מומשה. פונה שנכשל בקו ראשון לא נשאל  1בדוח 

שאלות נוספות בקו ראשון. כך קרה  6שאלות בקו שני, אלא נפתחה עבורו רשומה חדשה, והפונה נשאל 

שות האוכלוסין פנתה שמספר לא מבוטל של פונים עברו שלושה תשאולים ויותר, בניגוד לנהלים. ר

באופן מידי לטפל בבעיה לאחר שהתגלתה. בוצע שינוי במערכת הטכנולוגית, כך שלא מתאפשר לפקיד 

לפתוח תשאול חדש לפני מיצוי כל תהליך התשאול עד תומו. אם פונה נכשל בשאלות של קו ראשון, הוא 

ות איות(, פקיד אחר יכול נשאל חמש שאלות חדשות בקו שני. אם התשובות אינן מדויקות )למשל טע

לאשר אותן. אם עדיין אין אפשרות להעביר את הפונה על סמך תשובותיו, הפונה מתבקש להביא 

 מסמכים נוספים, או מבוצעת בדיקה בתיקו האישי הקיים ברשות האוכלוסין, או מבוצע תחקיר מעמיק. 

א מציג 1ים כי התיקון בוצע. לוח , והנתונים מוכיח1014השינוי יושם בכל הלשכות החל מהראשון ביוני 

עד ליישום השינוי הטכנולוגי,  1014את מספר התשאולים לאותו פונה לאותו יום, כפי שארעה מינואר 

ב מציג את הנתונים לאחר יישום השינוי. ניתן לראות שיפור חד משמעי המקבל ביטוי בירידה 1ואלו לוח 

יום. נותר מספר שולי של מקרים עם תשאולים משמעותית במספר התשאולים המרובים לפונה באותו 

מרובים. דבר זה מבטא מצב תקין, למשל פונה הזמין בבוקר תעודת זהות ביומטרית, ולאחר כמה שעות 

 . החליט להזמין גם דרכון ביומטרי, במקרה זה הפונה יעבור שוב תשאול
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 4102 מאיינואר עד  -לפונה תשאולים: מספר א4לוח מס' 

מספר 
ים תשאול
 לפונה

 אחוז מצטבר אחוז שכיחות

1       171,563  93.54 93.54 

2        10,781  5.88 99.41 

3             918  0.5 99.91 

4             132  0.07 99.99 

5               21  0.01 100 

6                3  0 100 

7                1  0 100 

8                1  0 100 

 

 4102יוני  במהלך לפונה תשאולים: מספר ב4לוח מס' 

מספר 
תשאולים 

 לפונה

 אחוז מצטבר אחוז שכיחות  

1       35,296  99.23 99.23 

2            258  0.73 99.96 

3              15  0.04 100 

4                1  0 100 

 

אול כפי שהתבצע בפועל. במקרים בהם היו מספר א+ב שלהלן מציגים את כל תהליך התש0לוחות 

תשאולים לאותו פונה באותו יום, תשאולים קובצו יחדיו. גם כאן, ניתן לראות שיפור משמעותי אחרי 

לפני יישום השינוי.  11%מצליחים בקו שני של התשאול הראשון, לעומת  15%יישם השינוי הטכנולוגי. 

(, וגם במספר הפונים שלא 0.6% -ל 7.0% -ים לקו שני )מיש ירידה חדה במספר הפונים שלא ממשיכ

 (.   0.1% -ל 1.5% -מצליחים כלל בתהליך התשאול )מ

 . יש לציין שבמקרה של קטינים, ההורה המלווה מתושאל למטרת אימות הזהות
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 4102 מאיינואר עד , תשאולים: התפלגות תוצאות א3לוח מס' 

 סה"כ פניות  

 תשאול שלישי ואילך שני תשאול תשאול ראשון

נכשל 
הצליח קו  בתשאול

 ראשון
נכשל קו 

 ראשון

לא 
המשיכו 

 שנילקו 

הצליח קו 
 שני

הצליח קו 
 ראשון

נכשל קו 
 ראשון

הצליח קו 
 שני

הצליח קו 
 ראשון

נכשל קו 
 ראשון

הצליח קו 
 שני

 1.6% 0.1% 1.7% 0.4% 1.0% 1.6% 4.3% 12.5% 7.3% 19.8% 80.2%  183,429     סה"כ

 1.7% 0.1% 1.9% 0.4% 1.2% 1.9% 4.5% 13.5% 8.0% 21.5% 78.5%  99,306       גברים

 1.4% 0.1% 1.5% 0.3% 0.7% 1.3% 4.0% 11.3% 6.5% 17.9% 82.1%  84,123       נשים

                         קבוצת גיל

0-2         2,130  89.2% 10.8% 3.5% 7.3% 2.2% 0.5% 0.3% 0.2% 0.8% 0.0% 0.8% 

 3-11       10,472  89.8% 10.2% 2.9% 7.3% 1.6% 0.3% 0.2% 0.1% 1.0% 0.0% 1.0% 

 12-15         6,373  88.7% 11.3% 3.0% 8.2% 1.8% 0.3% 0.2% 0.1% 0.9% 0.0% 0.9% 

16-17         6,291  85.4% 14.6% 4.3% 10.3% 2.4% 0.7% 0.5% 0.1% 1.3% 0.0% 1.3% 

18-25       22,779  79.0% 21.0% 7.3% 13.7% 4.2% 1.6% 1.0% 0.4% 1.7% 0.1% 1.6% 

26-39       44,282  77.8% 22.2% 8.2% 14.0% 4.7% 1.9% 1.3% 0.3% 1.8% 0.1% 1.7% 

40-59       55,189  77.9% 22.1% 8.4% 13.7% 4.9% 1.9% 1.1% 0.4% 2.0% 0.1% 1.8% 

60-79       33,895  81.6% 18.4% 7.3% 11.2% 4.5% 1.5% 0.9% 0.4% 1.5% 0.1% 1.4% 

80+         2,018  82.2% 17.8% 7.7% 10.1% 5.0% 1.5% 0.7% 0.7% 1.3% 0.1% 1.2% 

                         קבוצת אוכלוסייה

 1.6% 0.1% 1.7% 0.4% 0.9% 1.5% 4.4% 11.3% 7.3% 18.7% 81.3%  141,310     יהודים ואחרים

 1.6% 0.1% 1.7% 0.4% 1.1% 1.7% 4.0% 16.5% 7.2% 23.7% 76.3%  42,119       ערבים
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 4102יוני במהלך , תשאוליםב: התפלגות תוצאות 3לוח מס' 

  
סה"כ  

 פניות 

 תשאול ראשון

נכשל 
 בתשאול

הצליח בקו 
 ראשון

קו בנכשל 
 ראשון

לא המשיכו לקו 
 שני

קו בהצליח 
 שני

 0.2% 16.2% 0.5% 16.7% 83.3%  35,570      סה"כ

 0.3% 17.3% 0.6% 17.9% 82.1%  18,780      גברים

 0.1% 15.0% 0.4% 15.3% 84.7%  16,790      נשים

             קבוצת גיל

0-2           800  90.6% 9.4% 0.1% 9.3% 0.1% 

 3-11        3,920  90.2% 9.8% 0.4% 9.4% 0.1% 

 12-15 2,189  88.7% 11.3% 0.3% 11.0% 0.1% 

16-17 1,734  87.4% 12.6% 0.4% 12.2% 0.3% 

18-25 4,668  81.5% 18.5% 0.5% 17.9% 0.1% 

26-39 7,657  80.3% 19.7% 0.5% 19.2% 0.2% 

40-59 9,718  81.1% 18.9% 0.6% 18.3% 0.3% 

60-79 4,629  83.6% 16.4% 0.5% 15.8% 0.2% 

80+ 255  82.0% 18.0% 0.4% 17.6% 0.0% 

  קבוצת אוכלוסייה

 0.2% 15.5% 0.5% 16.0% 84.0%  28,486 יהודים ואחרים

 0.4% 18.9% 0.6% 19.6% 80.4%  7,084 ערבים

 

 שאלות בתהליך התשאולהמספר 

כפי שתואר בסעיף לעיל, תהליך אימות הזיהוי כולל הצגת שאלות המוגרלות באופן אקראי 

 6מספר השאלות שנשאל התושב אמור להיות ומתבססות על מידע הנמצא במרשם האוכלוסין. 

 שאלות בקו שני.  6שאלות בקו ראשון ועוד 

מציג את מספר השאלות שנשאלו לכל פונה בפועל, בחלוקה לפי תקופות )מינואר עד  4לוח מס' 

מאי, כלומר לפני יישום השינוי הטכנולוגי שאינו מאפשר פתיחת תשאולים חדשים, ובמהלך 

 6מהפונים נשאלו  60.6% -ום(. כך ניתן לראות שלפני יישום השינוי, כחודש יוני אחרי הייש

נשאלו  0.1%עוד שאלות ו 16עד  11שאלות. חצי אחוז נשאלו  10נשאלו  6.6% -שאלות בדיוק, ו

חל שיפור בתשאולים חוזרים  1014מאי -. ראוי לציין שגם בתקופה ינוארשאלות ויותר 10

 לעומת תקופת הדיווח הראשונה.

י יישום השינוי הטכנולוגי, ניתן לראות שיפור משמעותי, שמקבל ביטוי בעליה באחוז אחר

 . ויותר שאלות 10נשאלו  1.5%( ורק 65.4%שאלות ) 6הפונים שנשאלו רק 

לרשות האוכלוסין וההגירה ישנו עניין לשמור על תהליך תשאול הכולל מספר קטן של שאלות 

לות, הנטל על האוכלוסייה גדל. שנית, ככל שנשאלות. ראשית, ככל ששואלים יותר שא

ששואלים יתר שאלות, "מגלים" למתחזה פוטנציאלי את מלאי השאלות אליו הוא יוכל 

 .   להתכונן
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 )אחוזים( לפי תקופות, מספר שאלות בתהליך התשאול :2לוח 

 4112יוני  4112ינואר עד מאי   

 +15  10 5עד  +25 20 11-15  6-10  5עד   

 0.1 1.5 98.4 0.0 0.1 0.5 5.9 93.5 סה"כ

 0.0 1.8 98.2 0.0 0.1 0.6 6.4 93.0 גברים

 0.1 1.3 98.6 0.0 0.1 0.4 5.3 94.2 נשים

 קבוצת גיל

0-2 94.4 5.1 0.5 . 0.1 98.9 1.1 . 

 3-11 97.7 2.2 0.1 0.0 0.0 99.2 0.8 0.0 

 12-15 97.5 2.4 0.1 . . 99.2 0.7 0.1 

16-17 96.3 3.5 0.2 0.1 0.0 99.4 0.6 . 

18-25 93.6 5.8 0.6 0.1 0.0 98.4 1.5 0.1 

26-39 92.8 6.7 0.5 0.1 0.0 98.2 1.7 0.0 

40-59 92.7 6.6 0.6 0.1 0.0 98.1 1.8 0.1 

60-79 93.4 6.0 0.5 0.1 0.0 98.0 2.0 0.0 

80+ 93.0 6.1 0.8 0.1 0.1 97.3 2.8 . 

                 קבוצת אוכלוסייה

 0.1 1.5 98.4 0.0 0.1 0.5 6.0 93.5 יהודים ואחרים

 0.0 1.6 98.4 0.0 0.1 0.5 5.6 93.8 ערבים

 

 סוג השאלות שנשאלו

המתבססות על הנתונים הקיימים של של שאלות אימות מאגר וההגירה ידי רשות האוכלוסין ב

בכל ההצלחה אחוזי מפרט את השימוש בשאלות, ואת  6מס' . לוח הפונה במרשם האוכלוסין

כמו כן, מפורטים אחוזי ההצלחה שהיו בדוח הראשון ואת תקופת השימוש בשאלה אחת מהן. 

במהלך תקופת הדוח הנוכחי. השאלה המוצללות באפור, לא היו פעילות בסוף תקופת הדיווח 

כתוצאה משיפורים שרשות האוכלוסין הכניסה במאגר השאלות. יש לציין ששאלות שנוספו או 

 סוחן השתנה, קיבלו מספור חדש.שאלות שני

. כיוון שהשאלות חסויות, על 65%עד  65%אחוזי ההצלחה למענה נכון על השאלות נעים בין 

 . רשות האוכלוסין לאמוד את ההשלכות של ממצאים אלו

 סוג השאלות שנשאלו :5לוח מס' 

מספר 
 שאלה

מספר 
פעמים 

שהשאלה 
 נשאלה

אחוז 
השימוש 
 בשאלה

 נכשל הצליח
אחוז 

לחה הצ
 נוכחי

חודשי שימוש 
בשאלה 
בתקופת 

 הדו"ח

אחוז 
הצלחה 

 1בדוח 

 62% יוני-ינואר 65% 14,802 26,932 3.6% 41,734 1

 67% יוני-ינואר 70% 12,942 29,781 3.7% 42,723 2

 61% יוני-ינואר 62% 15,032 25,053 3.4% 40,085 3

 93% יוני-ינואר 93% 2,971 39,412 3.6% 42,383 4

 92% יוני-ינואר 92% 3,444 39,508 3.7% 42,952 5

 71% יוני-ינואר 74% 4,675 13,585 1.6% 18,260 6



 

  65מתוך   16עמוד 
 

מספר 
 שאלה

מספר 
פעמים 

שהשאלה 
 נשאלה

אחוז 
השימוש 
 בשאלה

 נכשל הצליח
אחוז 

לחה הצ
 נוכחי

חודשי שימוש 
בשאלה 
בתקופת 

 הדו"ח

אחוז 
הצלחה 

 1בדוח 

 69% יוני-ינואר 70% 10,570 24,863 3.0% 35,433 7

 76% יוני-ינואר 76% 8,329 27,042 3.0% 35,371 8

 94% יוני-ינואר 94% 4,696 72,897 6.7% 77,593 9

 55% יוני-ינואר 56% 2,864 3,682 0.6% 6,546 10

 81% פברואר -ינואר  83% 1,439 7,256 0.7% 8,695 11

 60% פברואר -ינואר  63% 3,191 5,374 0.7% 8,565 12

 66% פברואר -ינואר  67% 3,078 6,376 0.8% 9,454 13

 87% פברואר -ינואר  88% 1,158 8,148 0.8% 9,306 14

 80% פברואר -אר ינו 82% 4,026 18,419 1.9% 22,445 15

 69% פברואר -ינואר  70% 5,319 12,564 1.5% 17,883 17

 87% יוני-ינואר 90% 3,423 29,880 2.9% 33,303 19

 93% אפריל -ינואר  94% 2,299 33,585 3.1% 35,884 20

 89% יוני-ינואר 89% 1,142 9,510 0.9% 10,652 21

 65% וארפבר -ינואר  65% 2,100 3,860 0.5% 5,960 22

 92% פברואר -ינואר  90% 1,374 12,588 1.2% 13,962 23

 91% פברואר -ינואר  91% 1,258 12,737 1.2% 13,995 24

 73% פברואר -ינואר  74% 2,308 6,522 0.8% 8,830 25

 83% יוני-ינואר 82% 427 1,961 0.2% 2,388 27

 91% יוני-ינואר 91% 256 2,701 0.3% 2,957 28

 95% יוני-ינואר 95% 203 4,271 0.4% 4,474 29

 92% יוני-ינואר 94% 813 13,234 1.2% 14,047 30

 93% יוני-ינואר 95% 647 11,193 1.0% 11,840 31

 98% יוני-ינואר 98% 1,422 73,899 6.5% 75,321 32

 79% יוני-ינואר 80% 185 754 0.1% 939 33

 93% ייונ-ינואר 94% 417 6,738 0.6% 7,155 34

 93% יוני-ינואר 92% 5,453 63,749 5.9% 69,202 35

 91% יוני-ינואר 91% 6,993 70,735 6.7% 77,728 36

 59% פברואר -ינואר  60% 2,257 3,424 0.5% 5,681 37

 56% פברואר -ינואר  57% 2,416 3,190 0.5% 5,606 38

 72% פברואר -ינואר  74% 2,256 6,285 0.7% 8,541 39

 79% פברואר -ינואר  81% 1,802 7,498 0.8% 9,300 40

 - יוני-ינואר 58% 1,427 1,951 0.3% 3,378 41

 - יוני-ינואר 71% 7,749 19,439 2.3% 27,188 43

 - יוני-ינואר 78% 5,606 19,744 2.2% 25,350 44

 - יוני-פברואר 87% 2,514 16,432 1.6% 18,946 110
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מספר 
 שאלה

מספר 
פעמים 

שהשאלה 
 נשאלה

אחוז 
השימוש 
 בשאלה

 נכשל הצליח
אחוז 

לחה הצ
 נוכחי

חודשי שימוש 
בשאלה 
בתקופת 

 הדו"ח

אחוז 
הצלחה 

 1בדוח 

 - יוני-פברואר 72% 2,500 6,456 0.8% 8,956 121

 - יוני-פברואר 69% 2,648 5,940 0.7% 8,588 122

 - יוני-פברואר 74% 2,493 7,107 0.8% 9,600 131

 - יוני-פברואר 72% 2,454 6,458 0.8% 8,912 132

 - יוני-פברואר 88% 997 7,241 0.7% 8,238 141

 - יוני-פברואר 88% 907 6,723 0.7% 7,630 142

 - יוני-פברואר 91% 3,802 36,274 3.4% 40,076 150

 - יוני -אפריל  95% 653 12,466 1.1% 13,119 201

 - יוני -אפריל  94% 13 213 0.0% 226 202

 - יוני-פברואר 67% 2,836 5,733 0.7% 8,569 222

 - יוני-פברואר 91% 942 9,197 0.9% 10,139 231

 - יוני-פברואר 91% 1,040 10,741 1.0% 11,781 232

 - יוני-פברואר 95% 538 9,333 0.8% 9,871 241

 - יוני-פברואר 91% 1,045 10,812 1.0% 11,857 242

 - יוני-פברואר 64% 1,639 2,919 0.4% 4,558 371

 - יוני-פברואר 67% 1,460 2,929 0.4% 4,389 372

 - יוני-פברואר 63% 1,629 2,816 0.4% 4,445 381

 - יוני-פברואר 63% 1,579 2,697 0.4% 4,276 382

 - יוני-פברואר 89% 1,034 7,972 0.8% 9,006 391

 - יוני-פברואר 72% 2,392 6,276 0.7% 8,668 392

 - יוני-פברואר 89% 1,014 8,605 0.8% 9,619 401

 - יוני-פברואר 80% 1,785 7,135 0.8% 8,920 402

 

 שניסיבות לאישור קו 

נה לא ענה נכון על לפחות ארבע מתוך חמש השאלות בקו ראשון, כפי שתואר לעיל, אם הפו

הפקיד אמור לבקש מפקיד אחר לבדוק את התשובות. הפקיד השני יכול לאשר את התשובות, 

למשל אם לפי דעתו נפלה טעות איות באופן בו הקליד הפקיד הראשון את התשובה. כמו כן, 

ל מנת להשלים מידע. בנוסף, הוא יכול לבקש הפקיד בקו שני יכול להחליט לעיין בתיק האישי ע

 להלן.  5מהפונה להציג מסמכים נוספים, או לבצע תחקיר מעמיק. מידע זה כלול בלוח מס' 

מהמקרים, הפקיד בקו שני היה מסוגל לאשר את האימות בעקבות שיקול  60% -ניתן לראות שב

כו עיון בתיק האישי ועוד מהמקרים הצרי 1.6%דעתו שהתשובה הייתה נכונה אך לא מדויקת. 

הגשת מסמכים נוספים, כגון דרכון או תעודת זהות או מסמך אחר עם תמונה המוכיח את  0.7%

ערך במקרים בהם אין תיק נתחקיר מעמיק נדרשו לביצוע תחקיר מעמיק.  0.1%זהות המבקש. 
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הרשות  מול מערכת אביב עפ"י שאלות פתוחות שעובד פונהאישי נגיש, ונעשה עפ"י תחקור ה

 . פונהשואל את ה

 

 , לפי  תכונות נבחרות של האוכלוסייהשניסיבות לאישור קו  :6מס' לוח 

 
 סה"כ

 סיבות לאישור קו שני )אחוז(

תשובה 
נכונה אך 

לא 
 מדויקת

בדיקה 
בתיק 
 אישי

זוהה על 
פי 

מסמכים 
 נוספים

תחקיר 
 מעמיק

 אחר

 2.8 0.2 3.7 2.9 90.4 30,945 סה"כ

 2.9 0.2 3.7 3.2 89.9 18,127 גברים

 2.7 0.2 3.6 2.5 91.0 12,818 נשים

 קבוצת גיל
      

0-2 242 95.5 0.8 0.8 0.8 2.1 

3-11 1,160 95.8 0.7 1.6 0.5 1.4 

12-15 778 95.0 0.8 1.8 0.1 2.3 

16-17 900 95.2 2.0 1.6 0.2 1.0 

18-25 4,230 92.3 2.4 2.6 0.3 2.5 

26-39 8,389 91.1 2.8 3.2 0.2 2.8 

40-59 10,094 89.3 3.4 4.0 0.2 3.2 

60-79 4,883 86.9 3.7 5.9 0.2 3.3 

80+ 269 85.1 3.0 7.4 1.5 3.0 

 קבוצת אוכלוסייה
      

 3.0 0.3 4.6 2.7 89.5 22,073 יהודים ואחרים

 2.5 0.1 1.4 3.5 92.5 8,872 ערבים
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 : תהליך ההרכשה2פרק 

, טביעות אצבעות ותמונת פניםביומטרי נערך תהליך של נטילת במהלך הגשת הבקשה לתיעוד 

הביומטרי לשם  מאגראשר מוצמדת לתיעוד הביומטרי באמצעות שבב אלקטרוני ומועברות ל

הוגדר סדר פעולות אלו לעבור רף מינימלי של איכות ולשם כך,  על דגימות בדיקה ותיעוד.

 .הרכשה –תהליך זה נקרא  -והיררכיה של דגימות  

 רמות הרכשה בהתאם לסוג הדגימות שנלקחו מהפונה: הגדירה רשות האוכלוסין

 טביעות שתי האצבעות עשות הרכשה של הצליחו ל מוגדרת כהרכשה בה  הרכשה מלאה

 המורות ותמונת פנים. 

 ת פנים. נכוללת שתי אצבעות אחרות ותמו -  הרכשה חלקית 

 כוללת תמונת פנים בלבד.  - הרכשה חסרה 

 ולכן חושבה בלבד כולל תמונת פנים  הביומטרי , התיעוד11ים עד גיל עבור  ילד

  הכוללת תמונת פנים בלבד. הרכשה מלאה קטין - קטגוריה נפרדת

הזמנות  10,165 , נשלחו מרשות האוכלוסין ללמ"ס1014שתוקנה בתחילת בשל תקלה טכנית 

)טביעות האצבע  יותההרכשות הביומטרשלב מידע לגבי  ללא ,1014נואר ימ תיעוד ביומטרי

המידע היה  בהם הביקוריםמאפייני ההרכשות לכל מציג את   7מספר  . לוחותמונת הפנים(

  .תקין

 65.5% ומעלה, 11בקרב בני  ניתן לראות כי. 60%הוא עבור הרכשות מלאות היעד המוגדר בצו 

קרב בגבוהים יותר מאשר מעט אחוזי הצלחה גברים  קרב בהרכשות מלאות. הצליחו לבצע 

 פרט, סף שנקבעשכל קבוצות הגיל מגיעות לניתן לראות גיל, הקבוצות בהתייחס ל. נשים

אכן ניתן לראות .  מהם ניתן היה לקבל הרכשות מלאות 56.0% -רק לשומעלה  50קבוצת בני ל

בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה, לערבים יש  ההרכשות החלקיות בקבוצה זו גבוה יותר. אחוזש

תר מאשר ליהודים. יתכן שההסבר הוא בהרכב הגילים של וגבוהים יט מעאחוזי הצלחה 

 נמוך של ערבים מבוגרים מבקשים תיעוד.  אחוזאוכלוסיות אלו, למשל 

אלה ילדים , הרכשה מלאה היא תמונת פנים בלבד. אי לכך 11עבור ילדים עד גיל ש לצייןיש 

 )הרכשות מלאות קטין(.  מוצגים כקטגוריה נפרדת
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 תכונות נבחרות של האוכלוסייהלפי , הצלחת הרכשה :7לוח מס' 

 סה"כ  

 סוג הרכשה )אחוז(

 הרכשות מלאות
הרכשות 

 מלאות קטין
הרכשות 
 חלקיות

הרכשות 
 חסרות

  0.1             3.3                96.6               191,727     ומעלה 22סך בני 

  0.2             2.7                97.2               104,027     (22גברים )מעל גיל 

  0.1             4.0                96.0               87,700      (22נשים )מעל גיל 

  0.4               99.6               16,029      22ילדים עד גיל 

           קבוצת גיל

0-2        2,350               97.4               2.6  

 3-11      13,679               99.9               0.1  

 12-15        8,062               96.3                3.7             0.0  

16-17        7,519               98.1                1.9             0.0  

18-25      26,079               98.3                1.7             0.1  

26-39      49,481               98.7                1.2             0.1  

40-59      61,853               98.0                1.9             0.1  

60-79      36,636               91.7                8.0             0.3  

80+        2,097               69.3               29.2             1.5  

           קבוצת אוכלוסייה

  0.2             3.3              8.0               88.5               161,935     יהודים ואחרים

  0.1             2.0              6.4               91.5               45,821      ערבים

 

 נתוני סריקה

 טול צילום פנים של פונה, מתאפשר לבצע סריקה של תמונה. לי במקרים חריגים בהם לא ניתן

, 0-1 מקרים בקבוצת הגיל 10 :עשו שימוש בתמונה סרוקה םמקרים בה 16בתקופת הדיווח היו 

  .50-76קרה אחד בקבוצת גיל ועוד מ 0-11מקרים בקבוצת גיל  חמישה

 

 מספר ניסיונות נדרשים עד להרכשה מוצלחת

מהאוכלוסייה.  60%עבור  עד להצלחה, ניסיונות 0היעד של רשות האוכלוסין למדד זה הוא עד 

חילקנו את המדד לשלושה מרכיבים: מספר ניסיונות לתמונת פנים, מספר ניסיונות ליד ימין 

 11לא נוטלים טביעת אצבע, המדד חושב לבני  11עד גיל ים שלילדכיוון וכנ"ל ליד שמאל. 

 ומטה.  11ומעלה בנפרד מבני 

)מורה,  ותאצבע לשלוש סך הכל ניתן לבצע עד שישה ניסיונות תמונת פנים, עד שישה ניסיונות 

 ניסיונות לכל יד. 15-אמה, אגודל(. לכן ניתן להגיע ל

עמדו  11עבור מבוגרים מעל גיל נטילות פנים  ספרמניתן לראות שבתקופת הדיווח  א5בלוח מס' 

עמדו   76.0%רק לעומת זאת,  11עד גיל ילדים  .שלושה ניסיונותהצלחה עד  61-60%עם ביעד 

בדוח הנוכחי מובא פירוט גדול של קבוצות גיל,  מהטבלה עולה . בהצלחה עד שלושה ניסיונות 

הצליחו עד  46.1%) עד גיל שנתיים מתרכז בתינוקות וילדיםהקושי בנטילת צילום פנים כי 

גיל ה. בקבוצת ום פניםלצי של נטילת יותר ניסיונותארבעה ונדרשו  47.1%-ל. ניסיונות( שלושה

  ניסיונות.  שלושהליטול תמונת פנים בפחות מהצליחו  54.1%-כהבעיה פחות חריפה, כאשר  0-11
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ניסיונות, חוץ מאשר  שלושהד לגבי נטילת טביעות אצבע, כל קבוצות הגיל מגיעות ליעד של ע

ניסיונות, ועוד  שלושהלאחר  וחיהצל 74.1%+ רק 50בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר. בקרב בני 

  . ויותרניסיונות  ארבעהלאחר הצליחו  16.1%

 

)אחוזים(, לפי תכונות  מספר ניסיונות נדרשים עד להרכשה מוצלחתהתפלגות : א8מס' לוח 
  נבחרות של האוכלוסייה

 

פר ניסיונות נטילת מס
 תמונה פנים

מספר ניסיונות נטילת 
 אצבע ביד ימין

מספר ניסיונות נטילת 
 אצבע ביד שמאל

עד 
שלושה 
 ניסיונות

ארבעה 
ניסיונות 

 ומעלה

לא 
 בוצע

עד 
שלושה 
 ניסיונות

ארבעה 
ניסיונות 

 ומעלה

לא 
 בוצע

עד 
שלושה 
 ניסיונות

ארבעה 
ניסיונות 

 ומעלה

לא 
 בוצע

 גברים
 (22)מעל גיל 

93.1 6.9 . 96.6 3.3 0.1 97.0 3.0 0.1 

 נשים
 (22)מעל גיל 

92.2 7.8 0.0 93.2 6.7 0.0 93.1 6.9 0.1 

ילדים עד גיל 
22 

79.0 20.4 0.6 . . 100.0 . . 100.0 

 קבוצת גיל
         

0-2 49.2 47.2 3.7 . . 100.0 . . 100.0 

3-11 84.1 15.8 0.1 . . 100.0 . . 100.0 

12-15 92.6 7.4 . 91.4 8.6 0.0 91.8 8.2 . 

16-17 92.4 7.6 . 95.0 5.0 0.0 94.8 5.2 0.0 

18-25 91.3 8.7 . 95.5 4.5 0.0 95.5 4.4 0.0 

26-39 92.4 7.6 0.0 96.9 3.1 0.0 97.1 2.9 0.0 

40-59 93.2 6.8 . 96.6 3.3 0.1 97.0 3.0 0.0 

60-79 93.4 6.6 0.0 91.8 8.1 0.1 91.5 8.2 0.2 

80+ 91.9 8.1 . 74.1 25.2 0.8 70.8 28.0 1.2 

 קבוצת אוכלוסייה

יהודים 
 ואחרים

91.9 8.1 0.1 87.1 4.8 8.2 87.2 4.7 8.2 

 6.5 3.4 90.1 6.5 3.5 90.0 0.1 9.1 90.8 ערבים

 

 

ד מציגים את התפלגות מספר הניסיונות של צילום פנים, יד ימין ויד שמאל -ב5לוחות 

 בהתאמה. 

 

 ב: התפלגות מספר ניסיונות תמונת פנים8לוח 

נות מספר ניסיו
 תמונת פנים

 אחוז מצטבר אחוז סה"כ

1 124,615  60.1 60.1 

2 48,116  23.2 83.4 

3 17,258  8.3 91.7 

 4+ 17,251  8.3 100.0 
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 : התפלגות מספר ניסיונות יד ימיןג8לוח 

מספר ניסיונות יד 
 ימין

 אחוז מצטבר אחוז סה"כ

1        138,570  72.5 72.5 

2          33,452  17.5 90.0 

3           9,869  5.2 95.1 

4           3,780  2.0 97.1 

5           1,799  0.9 98.1 

 6-17           3,380  1.8 99.8 

 18+              344  0.2 100.0 

  

 ד: התפלגות מספר ניסיונות יד שמאל8לוח 

מספר ניסיונות יד 
 שמאל

 אחוז מצטבר אחוז סה"כ

1 146,476  76.6 76.6 

2 26,906  14.1 90.7 

3 8,702  4.6 95.3 

4 3,517  1.8 97.1 

5 1,605  0.8 97.9 

 6-17 3,524  1.9 99.8 

 18+ 442  0.2 100.0 

 

 לטיפול בבקשההזמן הממוצע הנדרש משך 

הפקיד כולל את המרכיבים  נמצא מולסך הזמן שהפונה בתהליך הזמנת תיעוד ביומטרי, 

)בשלב זה הפונה  אישיותהשאלות הזמן ותשאול )אימות זהות(, זמן הרכשה  הבאים: זמן

 מתבקש לספק תשובות לשאלות אישיות למקרה שיהיה צורך להזדהות טלפונית אם התעודה

את סך הזמן מתחילת הטיפול אצל הכולל , "ברוטו"הזמן בנוסף חושב  אבדה(. הביומטרית

 הפקיד עד לסוף הטיפול בבקשה. 

פר דרכים בהן ניתן להתייחס למשכי הזמן לרכיבים השונים של תהליך הזמנת קיימות מס

 פרמטרים של משכי זמן להתייחסות: שני במסמך זה הוגדרו  .תיעוד ביומטרי

נמדד מרגע שהפקיד מתחיל את תהליך ההרכשה עד סיום מוצלח של  – זמן הרכשה ברוטו

 יד שמאל וזמן המתנה בין כלל הפעולות.נטילת טביעות אצבע מיד ימין ו ,התהליך. צילום פנים

מחושב לכל רכיב הרכשה בנפרד )צילום תמונת פנים, נטילת טביעת אצבע  – זמן הרכשה נטו

כולל זמן המתנה בין ניסיונות שונים של אותה נטילה אך אינו כולל זמן המתנה  ,שמאל וימין(

  .בין רכיבי ההרכשה השונים

התקן, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסייה.  ותיים וסטמוצגים משכי הזמן הממוצע א6לוח ב

 ברוטו דקות 0.5הוא  הטיפול בבקשה לתיעוד ביומטרי שלהממוצע  הזמןניתן לראות כי סך 

ורך התהליך ת שבממוצע, לקבוצת הגיל המבוגרת אלראוגם בלוח זה ניתן  לכלל האוכלוסייה.

בהשוואה לדוח (. ומעלה 50 לקבוצת גיל קות ד 6.5 -ו 50-76בני   לקבוצתדקות  4.0זמן רב יותר )

  +.81בעיקר לבני נרשם , זמני הטיפול ירדו, שיפור ניכר 0
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מהמקרים, עמדו  65% –ניתן לראות כי ב. באחוזים מוצגות התפלגויות של משכי הזמן ב6בלוח 

 10-עבור מדד זה הוא "לא יותר משהוצב היעד . משך זמן טיפול בבקשהדקות  10ביעד של 

וכלוסין עמדה ביעד בתקופת הדיווח עבור כל כלומר רשות הא מהאוכלוסייה". 60%ות עבור דק

  קבוצות הגיל. 

 

 , לפי תכונות נבחרות באוכלוסייההזמן הממוצע הנדרש להרכשה מוצלחת: א9מס' לוח 

סך הזמן ברוטו   
)מתחילת הפניה עד 

סוף השאלות 
 האישיות(

 ותזמן שאלות אישי זמן הרכשה זמן תשאול

סטיית  ממוצע
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

 0.7 0.8 1.2 1.6 0.7 1.0 2.7 3.6 סה"כ

 0.7 0.8 1.1 1.5 0.7 1.0 2.7 3.5 גברים

 0.7 0.7 1.2 1.7 0.8 1.0 2.6 3.7 נשים

                 קבוצת גיל

0-2 5.9 4.8 0.8 0.6 2.8 2.0 0.8 0.4 

 3-11 3.1 2.6 0.9 0.6 1.5 1.2 0.7 0.7 

 12-15 3.3 2.6 0.9 0.7 1.7 1.1 0.7 0.7 

16-17 3.6 2.6 1.0 0.7 1.5 1.0 0.7 0.7 

18-25 3.5 2.6 1.0 0.7 1.5 1.0 0.7 0.7 

26-39 3.4 2.5 1.0 0.8 1.4 1.0 0.7 0.7 

40-59 3.5 2.4 1.0 0.7 1.5 1.0 0.8 0.7 

60-79 4.0 2.8 1.1 0.8 1.9 1.5 0.9 0.7 

80+ 5.6 3.9 1.2 0.8 3.1 2.7 1.0 0.8 

 קבוצת אוכלוסייה

 0.7 0.8 1.2 1.6 0.7 1.0 2.7 3.6 יהודים ואחרים

 0.7 0.7 1.1 1.5 0.7 1.0 2.5 3.5 ערבים
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 , לפי תכונות נבחרות באוכלוסייהלהרכשה מוצלחת יםהנדרשהתפלגות משכי הזמן  :ב9מס' 

סך הזמן ברוטו   
)מתחילת 

הפניה עד סוף 
השאלות 
 האישיות(

סה"כ זמני 
תשאול, 

שה הרכ
 ושאלות אישיות

זמן שאלות  זמן הרכשה זמן תשאול
 אישיות

עד 
עשר 
 דקות

מעל 
עשר 
 דקות

עד 
עשר 
 דקות

מעל 
עשר 
 דקות

עד 
שלוש 
 דקות

מעל 
שלוש 
 דקות

עד 
שלוש 
 דקות

מעל 
שלוש 
 דקות

עד 
שלוש 
 דקות

מעל 
שלוש 
 דקות

 0.3 99.7 5.3 94.7 0.8 99.3 0.4 99.6 1.9 98.1 סה"כ

 0.3 99.7 4.5 95.5 0.8 99.2 0.4 99.6 1.9 98.1 גברים

 0.2 99.8 6.3 93.7 0.7 99.3 0.4 99.6 2.0 98.0 נשים

                     קבוצת גיל

0-2 88.7 11.3 99.0 1.0 99.7 0.4 74.3 25.7 100.0 . 

 3-11 98.1 1.9 99.8 0.2 99.7 0.3 94.1 5.9 100.0 0.0 

 12-15 98.5 1.5 99.8 0.2 99.5 0.5 94.2 5.8 100.0 0.0 

16-17 98.2 1.8 99.8 0.2 99.3 0.7 95.8 4.2 99.8 0.3 

18-25 98.5 1.5 99.9 0.1 99.4 0.6 95.4 4.6 99.8 0.2 

26-39 98.5 1.5 99.8 0.2 99.3 0.7 96.4 3.7 99.8 0.2 

40-59 98.6 1.4 99.8 0.2 99.3 0.8 96.3 3.7 99.7 0.3 

60-79 97.3 2.7 99.0 1.0 98.9 1.1 91.9 8.1 99.6 0.4 

80+ 90.2 9.8 93.9 6.1 98.3 1.7 71.7 28.3 99.4 0.6 

קבוצת 
                     אוכלוסייה

יהודים 
 ואחרים

98.0 2.0 99.6 0.4 99.3 0.7 94.4 5.6 99.8 0.3 

 0.3 99.7 4.4 95.6 0.8 99.2 0.3 99.7 1.6 98.4 ערבים

 

 

 איכות ההרכשה : טביעות אצבע

דם טביעות אצבע לפי היררכיה מסודרת: קונטילת תהליך ההרכשה כולל עד שישה ניסיונות של 

גם במקרה זה עוברים לאגודל ואם  ההרכשה אינה מצליחהמנסים את האצבע המורה, אם 

 ניסיונות בכל יד.  15יתכנו עד  ,עוברים לאמה. כלומר ההרכשה לא מצליחה

 6-רבי והוא הציון המ 1, כאשר 6עד  1בדרוג  NIST איכות נטילת טביעות האצבע מקבלות ציון

, עבור כל 1014התקבל רק מתחילת חודש אפריל  -  NISTה ציוןביותר.  האיכות הגרועציון 

-א10לוחות . פרמטר עבר / לא עבר עבור כל ניסיוןהניסיון הרכשה.  לפני מועד זה התקבל רק 

 שני מצבים אלו.  משקפיםב 10

המדד חושב על בסיס סוג האצבע . 1014א משקף את המצב כפי שהתקבל מינואר עד מרץ 10לוח 

אצבע מורה בכל יד בוצע תהליך הרכשה מוצלח עבור אם הלוח מראה עוד. לשמש בתי השנבחר

שתי אצבעות אחרות )או אצבע מורה ביד אחת ואצבע עם הצליחו אם )התרחיש העדיף(, או 

 אצבע.נלקחה טביעת לא אם יה(, או יאחרת ביד השנ
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  61.1%-ב  שתי האצבעות המורות בוצע תהליך הרכשה מוצלח שלכי ניתן לראות  'א10בלוח 

לא בוצעה  4.7% -בכואילו שתי אצבעות אחרות, עם מהמקרים הצליחו  0.1% -מהמקרים, ב

בחלוקה  (.לא נוטלים טביעת אצבע 11ים עד גיל לילדהסיבה היא העובדה שלרוב, ) בחירת אצבע

 50ורק קבוצת הגיל מעל גיל הצלחה  60% -לקבוצות הגיל, כל הקבוצות עומדות על יותר מ

 . בלבד 70% – ל מגיעה

 4102ינואר עד מרץ טביעות אצבע,  -: איכות ההרכשהא01לוח 

  

 סה"כ

תוצאת הרכשת טביעות אצבע 
 )סה"כ(

תוצאת הרכשת טביעות 
 אצבע )אחוז(

שתי 
אצבעות 

 מורות

שתי 
אצבעות 

 אחרות

לא 
 בוצע

שתי 
אצבעות 

 מורות

שתי 
אצבעות 

 אחרות

לא 
 בוצע

 4.67 3.14 92.2 4,779 3,220 94,405 102,404 סה"כ

 0.17 2.74 97.2 90 1,479 52,387 53,956 (22גברים )מעל גיל 

 0.11 3.97 95.9 50 1,741 42,018 43,809 (22נשים )מעל גיל 

 100 . . 4,639 . . 4,639 22ילדים עד גיל 

 קבוצת גיל

       0-2 667 . . 667 . . 100 

 3-11 3,972 . . 3,972 . . 100 

 12-15 2,571 2,476 94 1 96.3 3.7 0.0 

16-17 2,982 2,933 49 . 98.4 1.6 . 

18-25 12,737 12,518 212 7 98.3 1.7 0.1 

26-39 25,534 25,201 311 22 98.7 1.2 0.1 

40-59 31,822 31,192 605 25 98.0 1.9 0.1 

60-79 20,934 19,251 1,617 66 92.0 7.7 0.3 

80+ 1,185 834 332 19 70.4 28.0 1.6 

 קבוצת אוכלוסייה

 4.7 3.5 91.8 3,672 2,708 71,411 77,791 יהודים ואחרים       

 4.5 2.1 93.4 1,107 512 22,994 24,613 ערבים

 

את המידע המפורט של איכות טביעות אצבע לפי הציון שהתקבל  פיםמשק ג'10-ב'10 ותלוח

 .1014. מידע זה התקבל החל מחודש אפריל בפועל

שהסתיימו  ביקוריםבלפונים שבוצעו  טביעות אצבענטילות  כלעבור ג את המידע , מצי'ב10לוח 

שנבחרו לשליחה האצבעות נטילות  ג' משקף רק את10. לוח נטילות( 65706)סה"כ  הזמנהב

 . נטילות( 65406)סה"כ   למאגר

 10.0% -ו (1-1 תקין ) מהנטילות קיבלו ציון 56.7% מתוך כל הנטילות,ב' ניתן לראות ש10בלוח 

מספר נטילות מפונה, נבחרת נטילה לכל אצבע, העומדת  ותכאשר נלקח(. 0-4-6קיבלו ציון נמוך )

למאגר נטילה  תמקרים חריגים, עם אישור מנהל, נשלחב. (, לשליחה למאגר1-1)ציון   בתקן

בכל  (.לכל יד ניסיונות 15עד מבוצעים בוצעו לפונה נטילות רבות )שלא עומדת בתקן, לאחר ש

מהנטילות מקבלות ציון תקין. בקבוצת האוכלוסייה  60% -וצות גיל ניתן לראות שקרוב לקב

 00% -ורק 50-76אצל בני  70%, רואים שיעורים נמוכים מאד של נטילות תקינות, 50מעל גיל 

 +. 50אצל בני 
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 מצביע על מספרים מאד דומים ללוח הקודם, בגלל הפרש זניח בסך כל הנטילות. ג' 10בלוח 

 )כל הנטילות( 4102אפריל עד יוני  NISTציון טביעות אצבע,  -: איכות ההרכשהב01ח לו

  

 ( NISTציון אצבעות יד שמאל ) ( NISTציון אצבעות יד ימין )

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 0.9 7.0 4.7 14.8 72.7 0.9 5.5 3.9 18.8 70.9 סה"כ

 0.8 7.0 3.9 18.3 70.0 1.0 6.1 3.5 20.2 69.2 גברים

 1.0 6.9 5.5 11.5 75.1 0.9 4.9 4.2 17.5 72.6 נשים

                     קבוצת גיל

 12-15 81.0 17.1 0.9 0.7 0.2 84.9 12.6 1.2 1.0 0.3 

16-17 77.2 21.7 0.5 0.3 0.3 81.5 17.2 0.8 0.4 0.2 

18-25 74.0 24.5 0.7 0.5 0.3 78.3 20.2 0.8 0.6 0.2 

26-39 73.4 24.1 1.3 0.9 0.4 77.5 20.1 1.3 0.9 0.2 

40-59 73.7 19.7 3.3 2.5 0.7 77.2 15.6 3.5 3.2 0.5 

60-79 61.6 9.0 10.2 16.7 2.4 57.5 6.2 13.2 20.8 2.4 

80+ 30.6 2.5 16.0 46.4 4.4 23.9 1.7 17.8 51.0 5.7 

                 קבוצת אוכלוסייה

יהודים 
 0.9 8.1 5.4 13.8 71.8 1.0 6.2 4.2 17.8 70.7 ואחרים

 0.6 2.3 2.0 18.9 76.1 0.8 2.3 2.3 22.6 72.0 ערבים

 

  4102אפריל עד יוני  NISTציון טביעות אצבע,  -: איכות ההרכשהג'01לוח 

 (בלבד )הנטילות שנשלחו למאגר

 ( NISTציון אצבעות יד שמאל ) ( NISTציון אצבעות יד ימין )  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 0.9 7.0 4.7 14.8 72.6 0.9 5.4 3.9 18.8 71.0 סה"כ

 0.8 7.1 3.9 18.3 70.0 1.0 6.0 3.5 20.2 69.2 גברים

 1.0 6.9 5.5 11.5 75.1 0.9 4.9 4.2 17.5 72.6 נשים

                     קבוצת גיל

 12-15 81.0 17.2 0.9 0.7 0.2 85.0 12.6 1.2 1.0 0.3 

16-17 77.2 21.7 0.5 0.3 0.3 81.4 17.2 0.8 0.4 0.2 

18-25 74.0 24.4 0.7 0.5 0.3 78.3 20.2 0.8 0.6 0.2 

26-39 73.4 24.1 1.3 0.9 0.4 77.6 20.0 1.3 0.9 0.2 

40-59 73.7 19.7 3.3 2.6 0.7 77.2 15.6 3.5 3.2 0.5 

60-79 61.8 9.0 10.2 16.6 2.4 57.4 6.2 13.2 20.8 2.4 

80+ 30.8 2.6 16.0 46.1 4.4 23.9 1.7 17.8 51.0 5.7 

 קבוצת אוכלוסייה

 
              

יהודים 
 1.0 8.1 5.4 13.8 71.8 1.0 6.2 4.2 17.8 70.7 ואחרים

 0.6 2.3 2.0 18.9 76.2 0.8 2.3 2.3 22.6 72.0 ערבים

 

נמסר לנו מרשות בסוג הסורק ובאלגוריתם שהוא מבצע.  מאד תלוי  NIST -יש לציין כי ציון ה

הדבר מקבל מוש מתחילת הפיילוט התברר כבעייתי . בשינמצא שסוג הסורק ש האוכלוסין

רשות ביטוי בנתונים בלוח לעיל, בעיקר בציונים המתקבלים ע"י האוכלוסייה המבוגרת. 

 -שהתחיל ב ,האוכלוסין מודעת לבעייתיות של הסורק ומבצעת פיילוט לבדיקת סורק חדש
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שתקופת הדוח הנוכחי בשלב ראשון בלשכות ראשון לציון וכפר סבא. כיוון  - 16.5.1014

 השימוש בסורקים החדשים יהיה לדווח על תוצאות ניסויניתן יום לאחר תאריך זה,  מתמסתיי

מבוגרים היא פחותה בקרב לעיל גם איכות טביעות האצבע  צויןכפי שכבר  רק בדוח הבא.

 בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות.

 

 איכות ההרכשה : צילום פנים

ד שישה ניסיונות של צילום פנים. לטובת חישוב מדד זה, נעשה בתהליך ההרכשה, מבצעים ע

שימוש בפרמטר כללי של איכות צילום פנים, אשר מהווה שקלול של פרמטרים רבים של איכות 

 התמונה. 

מהאוכלוסייה, לפחות תמונה אחת קיבלה ציון עובר.  100%כמעט ניתן לראות כי  11בלוח 

מהמקרים לא  1.5% -, כאשר בומטה 0-1בוצה של בני נמוך יותר, הינה הק אחוזהקבוצה עם 

 . עשות הרכשת תמונת פניםהצליחו ל

יש לציין שרשות האוכלוסין וההגירה זיהתה את הקושי הטכני בצילום פנים של ילדים קטנים 

ולאפשר במקרים אלו לצרף  5ולכן בקשה לשנות את תקנות ההסדר של צילום קטינים עד גיל 

 בתהליכי אישור בכנסת.נמצאת שצולמה מראש. הבקשה  לבקשה לתיעוד תמונה

 

 , לפי תכונות נבחרות באוכלוסייהצילום פנים -: איכות ההרכשה00לוח 

  

 סה"כ

תוצאת הרכשת תמונת פנים 
 )סה"כ(

תוצאת הרכשת תמונת פנים 
 )אחוז(

לפחות 
תמונה אחת 
קיבלה ציון 

 עובר

אף תמונה 
קיבלה ציון 

 עובר

לפחות 
תמונה אחת 

בלה ציון קי
 עובר

אף תמונה 
קיבלה ציון 

 עובר

 0.0 100.0  71  207,685  207,756 סה"כ

 0.0 100.0  37  112,057  112,094 גברים

 0.0 100.0  34  95,628  95,662 נשים

           קבוצת גיל

0-2 2,350  2,289  61  97.4 2.6 

 3-11 13,679  13,670  9  99.9 0.1 

 12-15 8,062  8,062   .  100.0 . 

16-17 7,519  7,519   .  100.0 . 

18-25 26,079  26,079   .  100.0 . 

26-39 49,481  49,480   -  100.0 0.0 

40-59 61,853  61,853   .  100.0 . 

60-79 36,636  36,636   .  100.0 . 

80+ 2,097  2,097   .  100.0 . 

           קבוצת אוכלוסייה

 0.0 100.0  57  161,878  161,935 ים ואחריםיהוד

 0.0 100.0  14  45,807  45,821 ערבים
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 מספר הרכשות לכל זהות

ברמה של פניה. השאיפה של רשות  ,מציג את סוגי הבקשות לתיעוד ביומטרי שבוצעו 11לוח 

זהות האוכלוסין וההגירה היא שמספר רב של פונים יבצעו הרכשה אחת עבור דרכון ותעודת 

 , מטעמי יעילות וחסכון זמן מערכת. באותו ביקור ביומטריים

הביומטרי באותו  שני הסוגים של התיעודאת מהפונים ביקשו  05.6% -ניתן לראות שכ 11בלוח 

ביקשו דרכון ביומטרי בלבד.  15.6%מהפונים ביקשו ת"ז ביומטרית בלבד ועוד  04.1%ביקור. 

שני מהיהודים ואחרים רכשו את  40.1%צות אוכלוסייה: ניתן לראות הבדלים גדולים בין קבו

מהאוכלוסייה הערבית רכשו את  14.0%בביקור אחד, בעוד שרק  הסוגים של התיעוד הביומטרי

שהסיבה לכך היא העלות הכרוכה  יתכןבאותו ביקור. שני הסוגים של התיעוד הביומטרי 

מנת -על לדרכוןה, מי שלא זקוק אגרתשלום ב כהכרודרכון הנפקה של מאחר ובהוצאת דרכון: 

גם אם ביצע הרכשה והזמין חדש, דרכון זמין יבהכרח לא או יש לו דרכון בתוקף לצאת לחו"ל 

  ת"ז ביומטרית.

 , לפי תכונות נבחרות באוכלוסייהמספר הרכשות לכל זהות: 04לוח 

  

 סה"כ

 הוזמן בביקור אחד )אחוז( הוזמן בביקור אחד )סה"כ(

תעודת 
זהות 

רכון וד
 ביומטריים

תעודת 
זהות 

 ביומטרית

דרכון 
 ביומטרי

תעודת 
זהות 
ודרכון 

 ביומטריים

תעודת 
זהות 

 ביומטרית

דרכון 
 ביומטרי

 26.9 34.2 38.9 59,432 75,501 85,954 220,887 סה"כ

 25.4 37.6 37.0 30,308 44,865 44,054 119,227 גברים

 28.7 30.1 41.2 29,124 30,636 41,900 101,660 נשים

 קבוצת גיל

       0-2 2,397 . . 2,397 . . 100.0 

 3-11 14,021 . . 14,021 . . 100.0 

 12-15 8,435 362 624 7,449 4.3 7.4 88.3 

16-17 7,968 2,712 3,107 2,149 34.0 39.0 27.0 

18-25 27,700 10,483 11,058 6,159 37.8 39.9 22.2 

26-39 52,837 20,972 22,618 9,247 39.7 42.8 17.5 

40-59 66,021 30,005 24,923 11,093 45.5 37.8 16.8 

60-79 39,267 20,477 12,299 6,491 52.2 31.3 16.5 

80+ 2,241 943 872 426 42.1 38.9 19.0 

קבוצת 
 אוכלוסייה

 28.1 28.8 43.1 48,252 49,318 73,936 171,506 יהודים ואחרים       

 22.6 53.0 24.3 11,180 26,183 12,018 49,381 ערבים

 
 . 16*ניתן להוציא תעודת זהות מגיל 
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 : השוואות ביומטריות בלשכות5פרק 

 

 בתוךהינו תהליך בו מבוצעת השוואה בין המידע הביומטרי הנמצא  - שוואה ביומטריתה

יימת שק כדי לודא ת פניםתמונלבין "דגימה חיה" של טביעת אצבע ו/או  )בשבב( התיעוד החכם

זהות בין הנתונים הביומטריים השמורים בתעודה לנתונים של מי שמחזיק בתעודה. כלומר, 

 מחזיק התעודה הוא אכן בעליה.לוודא ש

 כיום השוואות ביומטריות מבוצעות בשני מוקדים:

 לשכות האוכלוסיןב  

o הביומטרית בזמן מסירת תעודת הזהות 

o של מי שכבר  סיעהבעת בקשה לתעודת זהות חדשה או בבקשה למסמך נ

  הונפקה עבורו בעבר תעודה ביומטרית

 בתהליך ביקורת הגבולות בעמדות המיועדות לבעלי מסמכי   - גוריון-ה בןפבנמל התעו

 .)בשלב זה באופן ניסיוני בלבד( נסיעה הכוללים מידע ביומטרי.

כיוון מזאת בפרק זה יוצגו מדדים המתייחסים לפרמטרים של השוואות בלשכות האוכלוסין. 

 בוצעו באופן נסיוני בלבד.שוואות המתבצעות במעברי הגבול ההבתקופת הדיווח הנוכחית ש

: במעמד איסוף תעודת זהות מתבקש אופן ביצוע ההשוואה והשתקפותה בבסיס הנתונים

הפונה להניח אצבע עבורה ביצע הרכשה ביומטרית על הקורא האופטי. המידע המתקבל מושווה 

המשקף  1550  -ל 0ב שבתיעוד החכם. ההשוואה מקבלת ציון הנע בין הנמצא על השבלמידע 

מעלה ההשוואה מוגדרת כמוצלחת ו 40את מידת ההתאמה בין שני האלמנטים. במידה והציון 

קבלת  התהליך חוזר על עצמו עד 40-"כ לא מתבצעות השוואות נוספות. בהינתן ציון נמוך מובד

נמסרת תעודה ללא ביצוע מוצלח של  ,ונות רביםלאחר כישל ציון עובר. במקרים מיוחדים

 . 2מנהל מותנה באישור ,השוואה

לכל השוואה. כל רשומה  קובץ השוואות בו רשומה לצורך חישוב מדדי איכות התקבל בלמ"ס

 מכילה נתונים לגבי ציון תוצאת ההשוואה ומשך הזמן שנדרש לביצוע ההשוואה. 

 155,506השוואות עבור  156,467( התקבלו 1014יוני  ינואר עדבפרק הזמן אותו אנחנו בוחנים )

 פונים.

. מדדי האיכות פנייהערך בשני ממדים: רמת ההשוואה ורמת נלפיכך, ניתוח נתוני השוואות 

יבחנו הן פרמטרים טכנולוגיים של השוואה ביומטרית והן פרמטרים של משך הזמן והנטל 

 כות רשות האוכלוסין.ביומטרית בלשבהשוואה ה ,הנובע ממנו עבור האזרח

 

                                                 
2
דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זהוי ביומטרים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  

 , 2822, ינואר 98.9.2829-92.22.2829לתקופה  2, מהדורה מס'2822-מידע, התשע"א
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מספר ההשוואות מייצג  .)ביום נתון( פונהמציג התפלגות מספר השוואות עבור  10לוח מספר 

 מספר ניסיונות של השוואה עד לסיום התהליך. 

 

 פונההתפלגות מספר השוואות עבור  : 03 לוח מס'
מספר 
 נטילות

 אחוז סה"כ
סה"כ 
 מצטבר

אחוז 
 מצטבר

1 129,271 76.6 129,258 76.6 

2 21,444 12.7 150,704 89.3 

3 7,978 4.7 158,685 94.0 

4 3,734 2.2 162,419 96.2 

5 1,807 1.1 164,226 97.3 

6 1,077 0.6 165,303 97.9 

7 738 0.4 166,041 98.4 

8 515 0.3 166,556 98.7 

9 394 0.2 166,950 98.9 

10 364 0.2 167,314 99.1 

11+ 1,487 0.9 168,801 100.0 

 

מסיימים את  64% -ואת התהליך לאחר ניסיון בודד,  םמהפרטים מסיימי 75%ניתן לראות כי 

תהליך ההשוואה תוך שלושה ניסיונות. אל מול ממצא זה נמצאו קבוצות אוכלוסייה  עבורן היה 

 (.ניסיונות 76-במקרים בודדים אף הגיע לכצורך במספר רב של השוואות )

 ה.יהתפלגות מספר הניסיונות אל מול תכונות נבחרות של האוכלוסימוצגת  14בלוח מס' 
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 התפלגות מספר ניסיונות השוואה לפי תכונות נבחרות :02וח מס' ל

  

סה"כ 
 פניות

 מספר ניסיונות השוואה )אחוזים( מספר ניסיונות השוואה )ערכים מוחלטים(
ממוצע 
 +7 6 5 4 1-3 3 2 1 +7 6 5 4 1-3 3 2 1 ניסיונות

 1.6 2.1 0.6 1.1 2.2 94.0 4.7 12.7 76.6  3,498  1,077  1,807  3,734  158,693  7,978  21,444  129,271 168,809 סה"כ

 94,350 גברים
       

70,369  
      

12,502  
      

5,011  
       

87,882  
      

2,360  
      

1,128  
        

697  
      

2,283  74.6 13.3 5.3 93.1 2.5 1.2 0.7 2.4 1.7 

 74,459 נשים
       

58,902  
       

8,942  
      

2,967  
       

70,811  
      

1,374  
        

679  
        

380  
      

1,215  79.1 12.0 4.0 95.1 1.8 0.9 0.5 1.6 1.5 

                                     קבוצת גיל

12-15 3 
               

2   .  
            

1  
               

3   .   .   .   .  66.7 . 33.3 100.0 . . . . 1.7 

16-17 4,733 
         

4,069  
          

449  
        

122  
         

4,640  
          

42  
          

24  
            

8  
          

19  86.0 9.5 2.6 98.0 0.9 0.5 0.2 0.4 1.2 

18-25 22,925 
       

19,472  
       

2,288  
        

635  
       

22,395  
        

264  
          

96  
          

52  
        

118  84.9 10.0 2.8 97.7 1.2 0.4 0.2 0.5 1.3 

26-39 42,444 
       

35,155  
       

4,757  
      

1,357  
       

41,269  
        

532  
        

223  
        

125  
        

295  82.8 11.2 3.2 97.2 1.3 0.5 0.3 0.7 1.3 

40-59 58,564 
       

45,130  
       

7,626  
      

2,782  
       

55,538  
      

1,181  
        

577  
        

313  
        

955  77.1 13.0 4.8 94.8 2.0 1.0 0.5 1.6 1.5 

60-79 37,939 
       

24,377  
       

5,910  
      

2,859  
       

33,146  
      

1,575  
        

816  
        

510  
      

1,892  64.3 15.6 7.5 87.4 4.2 2.2 1.3 5.0 2.1 

80+ 2,201 
         

1,066  
          

414  
        

222  
         

1,702  
        

140  
          

71  
          

69  
        

219  48.4 18.8 10.1 77.3 6.4 3.2 3.1 10.0 3.0 

 הקבוצת אוכלוסיי
  

                        

יהודים 
 1.6 2.1 0.7 1.1 2.2 93.9 4.7 12.9 76.3 2,591 839 1,355 2,769 116,712 5,812 16,044 94,856 124,266 ואחרים

 1.6 2.0 0.5 1.0 2.2 94.2 4.9 12.1 77.3 907 238 452 965 41,981 2,166 5,400 34,415 44,543 ערבים
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עבור  שהוצבהיעד ומעלה.  50ממצא בולט העולה מלוח זה הוא מספר הפעמים הגבוה של השוואות באוכלוסיית בני 

כלל האוכלוסייה  .היימהאוכלוס 60%עבור לפחות ניסיונות  שלושההוא לכל היותר מספר השוואות בתקופת המבחן 

 ומעלה. 50 עומדת ביעד זה למעט בני

ההסבר לכך הוא ככל הנראה שחיקה מסוימת של טביעת האצבע במבוגרים, דבר המצריך מספר גבוה של ניסיונות 

  .(16כפי שניתן לראות בלוח מס' ) ומעלה 50נטילה עד לקבלת דגימה איכותית אצל בני 

ניסיונות עולה על זה של  0ר גברים ונשים כאחד עומדים ביעד שנקבע, אולם אחוז הנשים שסיימו את התהליך לאח

 הגברים. 

 

 תוצאות השוואה

מציג  16(, באמצעותו מוגדרת הצלחה או כישלון של השוואה. לוח 40לכל השוואה ציון שנבחן אל מול רף )כיום 

כאמור, במקרים רבים היה צורך לבצע השוואות השוואה ברמת פניה. ו הבודדת ברמת השוואההתפלגות תוצאות 

  .ביקורפונה באותו  שבוצעו עבור הבודדות ההשוואותכוללות את כל ה יתוצאות ברמה של פנלכן לחה. חוזרות עד להצ

 
 התפלגות תוצאות השוואה לפי תכונות נבחרות: 05 לוח מס'

 

 
סך 

 פרטים

סך ניסיונות  כישלון בהשוואה השוואה מוצלחת
 השוואה

 כישלון בהשוואה השוואה מוצלחת

 אחוז סה"כ אחוז ה"כס אחוז סה"כ אחוז סה"כ

 32.3 86,975 67.7 182,482 269,457 1.5 2,471 98.5 166,338 168,809 סה"כ

 35.7 56,468 64.3 101,754 158,222 1.6 1,478 98.4 92,872 94,350 גברים

 27.4 30,507 72.6 80,728 111,235 1.3 993 98.7 73,466 74,459 נשים

                     קבוצת גיל

12-15 3 3 100.0 . . 5 3 60.0 2 40.0 

16-17 4,733 4,727 99.9 6 0.1 5,909 5,086 86.1 823 13.9 

18-25 22,925 22,899 99.9 26 0.1 29,307 25,074 85.6 4,233 14.4 

26-39 42,444 42,350 99.8 94 0.2 56,532 46,579 82.4 9,953 17.6 

40-59 58,564 58,162 99.3 402 0.7 90,289 63,971 70.9 26,318 29.1 

60-79 37,939 36,366 95.9 1,573 4.1 80,823 39,778 49.2 41,045 50.8 

80+ 2,201 1,831 83.2 370 16.8 6,592 1,991 30.2 4,601 69.8 

                     קבוצת אוכלוסייה

 32.0 63,443 68.0 134,655 198,098 1.6 1,957 98.4 122,309 124,266 יהודים ואחרים

 33.0 23,532 67.0 47,827 71,359 1.2 514 98.8 44,029 44,543 ערבים

                     סוג אצבע

 26.7 59,534 73.3 163,544 223,078           ימין-אצבע

 70.1 3,361 29.9 1,434 4,795           ימין-אגודל

 82.2 673 17.8 146 819           ימין-אמה

 55.5 20,788 44.5 16,658 37,446           שמאל-בעאצ

 78.7 2,173 21.3 589 2,762           שמאל-אגודל

 80.1 446 19.9 111 557           שמאל-אמה
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רבים עד להצלחה. מדין וחשבון אפשרות לבצע ניסיונות בשל ה יותר גבוה  אחוז ההצלחה  הפניהניתן לראות כי ברמת 

וגש ע"י רשות האוכלוסין למדנו כי במעט מהמקרים, בהם גם לאחר ניסיונות רבים לא התקבל ציון "עובר" תקופתי שה

 נמסרה תעודה ע"ס אישור מנהל.

ממצא בולט הוא אחוז הכישלונות הגבוה של קבוצות האוכלוסייה הבוגרות, כאמור הדבר נובע מאיכות נמוכה של 

קושי בנטילה וביצוע השוואות ביומטריות לבני  -צב ידוע בלשכות טביעת אצבעות בשל שחיקה. ממצא זה משקף מ

 שישים ומעלה.

אצבע מורה, אגודל ואמה.  :במהלך תהליך ההרכשה מוגדרת היררכיה של אצבעות עבורן ניתן לבצע הרכשה ביומטרית

העומדת  השוואה המתבצעת במעמד מסירת תעודת הזהות הביומטרית מבוצעת עבור האצבע שעברה הרכשה, עובדה

 מאחורי אחוז הגבוה של ההשוואות המבוצעות עבור אצבע ימין.

 

 משך ההשוואה

לתהליך ההשוואה שני היבטים: היבט טכנולוגי המתייחס לביצועי המערכת בכל הנוגע לקריאת  ,כפי שהוזכר בפתיח

ולמספר הפעמים  הוא חווית האזרח בכל הנוגע למשך הזמןשהיבט שני של שתי הדגימות, ו טביעת אצבע והשוואה

 שעליו לעבור את תהליך ההשוואה. בלוחות הבאים נתייחס לשני ההיבטים הנ"ל.

היעד שהוצב עבור תהליך ההשוואה הינו לכל היותר דקה עבור אוכלוסיה ללא צרכים מיוחדים. אנו נבחן יעד זה אל 

 מול השוואה בודדת כמו גם אל מול סך הניסיונות עד לסיום התהליך.

 מתייחס להיבט הטכנולוגי ומציג התפלגות משך הזמן הדרוש לביצוע השוואה בודדת. 15לוח מספר 

 
 ברמת השוואה – התפלגות משך זמן ביצוע השוואה לפי תכונות נבחרות : 06לוח 

  

 סה"כ ניסיונות

 משך סך זמן נטו תהליך השוואה בשניות

 סה"כ

0-10   11-20 
21-
30 31-60 0-60 60+  

 100 1.6 98.4 8.2 10.6 36.9 42.7 269,457 סה"כ

 100 1.5 98.5 7.2 9.2 35.7 46.4 158,222 גברים

 100 1.7 98.3 9.5 12.7 38.7 37.4 111,235 נשים

                 קבוצת גיל

12-15 5 40 60 . . 100 . 100 

16-17 5,909 41.4 35.3 13.4 8.7 98.8 1.2 100 

18-25 29,307 41.9 36 11.7 9 98.5 1.5 100 

26-39 56,532 43.6 36.3 10.7 8 98.7 1.3 100 

40-59 90,289 43.6 37.1 10.2 7.7 98.5 1.5 100 

60-79 80,823 42 37.5 10.4 8.3 98.3 1.7 100 

80+ 6592 36.7 38.4 12 10.2 97.2 2.8 100 

                 קבוצת אוכלוסייה

 100 1.7 98.3 8.7 10.9 36.9 41.9 198,098 יהודים ואחרים

 100 1.1 98.9 6.7 10 37 45.1 71,359 ערבים

 
 

מההשוואות מסתיימות   60%ניתן לראות כי של דקה הינו משך זמן ארוך מאוד ו בכל הנוגע להשוואה בודדת, משך זמן

 שניות ולכן יש לבחון מחדש משך זמן עבור השוואה בודדת כך שיהווה רף רלוונטי. 00 עד 
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עבור לוח זה הוגדרו שתי  להשלים תהליך נטילת טביעות האצבע.של ההשוואה הוא משך הזמן הדרוש  ההיבט השני

 יחידות זמן שימדדו:

  סך הזמן ששימש להשוואות בלבד.–זמן נטו 

  משך הזמן מתחילת ההשוואה הראשונה ועד סיום ההשוואה האחרונה. משך זמן זה כולל זמן  –זמן ברוטו

שוב משך זמן זה  נלקחו רשומות עבורן סך הזמן לא עלה על שעה, על מנת לא המתנה בין השוואות )בחי

להכליל רשומות חריגות, שלדעתנו משקפות או ניסיונות של עובדי הרשות , או פונים שבאו מספר פעמים 

 ביום(.

יה ללא ילוסלכל היותר דקה אחת עבור אוככאשר בוחנים את סך הזמן הדרוש עד לסיום השוואה אל מול היעד שהוצב )

היעד מושג כאשר מתבצעת מדידה של זמן "נטו"  אך כאשר נלקח בחשבון כי  17בלוח , ניתן לראות (צרכים מיוחדים

מסיימים את התהליך תוך פחות מדקה. גם כאן, כמובן, בולטת  55.6%סך הזמן המוקדש עד לסיום התהליך רק 

 ומעלה.  50הבעייתיות של התהליך עבור אוכלוסיית בני 
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 )אחוזים( ברמת פנייה – תכונות נבחרותוהתפלגות משך זמן ביצוע השוואה  :07לוח 

 
 

 

  

סה"כ 
 ניסיונות

 משך סך זמן נטו תהליך השוואה בשניות 

 סה"כ

 משך זמן ברוטו תהליך השוואה בשניות

  +60 0-60 31-60 21-30 11-20   0-10  +60 0-60 31-60 21-30 11-20   0-10 סה"כ

 100 13.5 86.5 13.6 12.6 33.1 27.2 100 6.7 93.3 15.8 14.9 35.4 27.2 168,306 סה"כ

 100 13.8 86.2 13.3 11.7 31.9 29.4 100 7 93 15.1 13.9 34.6 29.4 94,055 גברים

 100 13.2 86.8 13.9 13.8 34.6 24.5 100 6.4 93.6 16.5 16.1 36.4 24.5 74,251 נשים

                               קבוצת גיל

12-15 3 33.3 33.3 . 33.3 100 . 100 33.3 33.3 . 33.3 100 . 100 

16-17 4,727 32.2 35.3 15.5 13.7 96.8 3.2 100 32.2 33.6 14.1 12.1 91.9 8.1 100 

18-25 22,864 31.4 36 15 14 96.4 3.6 100 31.4 34 12.9 12.3 90.6 9.4 100 

26-39 42,329 31.8 36.4 14.3 13.6 96.2 3.8 100 31.8 33.9 12.2 11.7 89.6 10.4 100 

40-59 58,376 27.6 36.1 15 15.5 94.2 5.8 100 27.6 33.8 12.6 13.5 87.4 12.6 100 

60-79 37,810 19.4 33.2 15.3 19.3 87.2 12.8 100 19.4 30.9 12.7 16.6 79.6 20.4 100 

80+ 2197 9.9 26.8 14.6 23.9 75.1 24.9 100 9.9 25.2 11.5 19.1 65.6 34.4 100 

                               קבוצת אוכלוסייה

 100 14.3 85.7 13.9 12.6 32.6 26.7 100 7.1 92.9 16.3 15 34.9 26.7 123,876 יהודים ואחרים

 100 11.4 88.6 12.8 12.6 34.4 28.8 100 5.6 94.4 14.3 14.6 36.7 28.8 44,430 ערבים
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 : המאגר הביומטרי6רק פ

בלשכות רשות האוכלוסין, מועברים הנתונים הבקשה לקבלת תיעוד ביומטרי לאחר סיום תהליך 

הביומטריים למערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי. ברשות לניהול המאגר הביומטרי מבוצע 

רות של במטרה לקבוע תקינות הליך ההרכשה ולשלול אפשתהליך השוואת נתונים ביומטריים, 

רשות לניהול המאגר הביומטרי. האת אופן הבדיקות והממצאים ניתן למצוא בדוח . הרכשה כפולה

  בימים אלו מבוצעות בדיקות ע"י הלמ"ס על מערך בדיקות זה, בדוח הבא יופיעו תוצאות הבדיקה. 

ת מועברות לרשות האוכלוסין. תוצאות ההשוואה כוללמול המאגר הביומטרי  תתוצאות ההשוואו

: מצב ביניים הכוונהאת התשובות: הבקשה אושרה, הבקשה נדחתה, הבקשה בבירור )בבירור 

הדורש בחינה מעמיקה של תוצאות ההשוואה טרם העברת תשובה סופית בדבר אישור או דחיה 

 של הבקשה(.

מציג את תשובות המאגר בנוגע לכל הבקשות שהועברו מרשות האוכלוסין למאגר בתקופת  18לוח 

או ממתינים לתשובה  ומספר מזעריבקשות(  170נדחו ) 0.1%מהפניות אושרו,  66.6% -כ ח.הדיוו

 (. בקשות 1)בבירור מול רשות האוכלוסין 

 

   מספר הפניות הכולל למאגר  :08לוח 

 סה"כ

 פניות למאגר )אחוז( פניות למאגר )סה"כ(

 אושרה

ממתינה או 
בבירור 
רשות 

 האוכלוסין

 אושרה נדחתה

 וא ממתינה
בבירור 
רשות 

 האוכלוסין

 נדחתה

220,504 220,329 2 173 99.9 0.0 0.1 

 

במקביל, הרשות לניהול המאגר דיווחה על מספר הבקשות שטופלו אצלם. מספר זה עמד על 

בין נתוני למ"ס לבין נתוני הרשות  1.4%של  קטןה פערה .לתקופת הדיווח הנוכחי בקשות 110,005

טענת החברה , של1014בתחילת שנת  HPע"י  קובץ בלתי תקין שנשלחעיקר מנובע בלניהול המאגר 

  נתוני הזמנות ביומטריות ללא פרטי הרכשה. מופיעים , ובורטרואקטיבית א ניתן לתקןל
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מהמקרים מתקבלת   67.7%-מציג את מספר הימים עד לקבלת תשובה מהמאגר. בכ  16 לוח

קשות טופלו ביותר בהמ 0.1% רק. ה ימיםוששלתוך  1.0%תשובה מהמאגר תוך יום או יומיים, 

יש לציין כי החישובים לוקחים בחשבון רק את ימי העבודה בפועל )בניכוי סופי  מארבעה ימים. 

החישוב בוצע ללא  בועם הדוח הראשון,  שבוע וחגים(. על כן לא ניתן להשוות את הממצאים בלוח

 התחשבות בימי מנוחה. 

 

 חה למאגר עד לקבלת תשובה(: זמני תגובה )משלי09לוח 

 אחוז זמן תגובה

 0.1 עד יום

 97.7 עד יומיים

 2.0 עד שלושה ימים

 0.0 עד ארבעה ימים

 0.2 מעל ארבע ימים

 0.1 טרם התקבלה תשובה
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 סקר שביעות רצון מתהליך הטיפול בבקשה להנפקת תיעוד בלשכות :7פרק 
 

 מבוא

סקר שביעות רצון מתהליך את יישום החוק הביומטרי,  בתקופת המבחן נערך, על פי הצו המסדיר

. הסקר נערך ע"י הלמ"ס ונועד לבחון את שביעות הטיפול בבקשה להנפקת תעודת זהות או דרכון

רצונם של האזרחים בנוגע לתהליך החדש, לזהות נקודות הטעונות שיפור בתהליך ולמקד את 

 .השתתפות הציבור בתהליך הביומטרי בנושא ההסברה

הגעה ללשכה, הבנת חומר ההסברה, סיבות לבקשת הסיבות  של הסקר כוללים חקירההחומי ת

-תעודה חכמה, שביעות רצון ותפיסת משכי זמן התהליך, שביעות רצון מהשירות, סיבות לאי

 שאלות רקע. וכן השתתפות מלאה בתהליך 

לשם הנפקת תעודת ומעלה,  15אוכלוסיית הסקר הם כל הפונים ללשכות רשות האוכלוסין, בני 

זהות או דרכון, בין אם ביומטרי או רגיל. הדגימה נעשית מתוך קובץ שמתקבל מידי שבוע, הכולל 

 את כל הפונים ללשכות רשות האוכלוסין לצורך הנפקת תיעוד.

הפניה לנדגמים נעשית טלפונית. החקירה נעשית בשני שלבים: בשלב ראשון נחקרת שביעות הרצון 

ולל כל נושאי החקירה הרשומים לעיל(. בשלב שני, נחקרו הנדגמים על תהליך מתהליך ההרכשה )כ

המסירה של תעודת הזהות הביומטרית, למי שעבורו הדבר רלוונטי. אם הנדגם כבר אסף את 

תעודת הזהות הביומטרית בעת שנחקר על השלב הראשון, הוא נשאל על השלב השני כבר בפניה 

 הראשונה. 

. בגלל הצורך לסנכרון עם דוח מדידה והערכה, מדווח 1014בראשון למאי  סקר שביעות הרצון החל

מספר הנדגמים בחודשיים מאפשר ניתוחים מוגבלים בדוח הנוכחי על תקופה של חודשיים בלבד. 

הקשורים לתהליך של שלב א'.  בדוח   עקב כך, הדוח כולל מספר מצומצם של לוחות, של הנתונים, 

ה ארוכה יותר, דבר שיאפשר פירוט רב יותר של פרמטרי שביעות רצון הבא ייכלל דיווח על תקופ

 ודווח על שביעות רצון מתהליך המסירה.    

 שייכים לאוכלוסיית היעד 664פרטים מתוכם  1057-סה"כ נחקרו בסקר שביעות הרצון כ

 אמצעותם חושבו האומדנים.ב

וצגים אך ורק נתונים אשר איכות האומדנים נבחנה בכלים סטטיסטיים מקובלים בדו"ח זה מ

 .1הרחבה על מהימנות האומדנים מוצגת בנספח  - 16%טעות הדגימה היחסית עבורם לא עולה על 

במטרה לבחון מובהקות של הפרשים בין אומדני קבוצות זרות בוצעו מבחנים סטטיסטיים ברמת 

 ין האם ההפרש מובהק או לא.ועבור כל השוואה צו 66%בהקות של מו
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 ממצאים

מתאר את שביעות הרצון הכללית מתהליך בקשת תיעוד בלשכה, לפי סוג התהליך שעברו,  10לוח 

כלומר תיעוד ביומטרי או תיעוד רגיל.  אם נדגם ביקש באותו יום תיעוד ביומטרי וגם רגיל, הוא 

 .3נחקר על התהליך הביומטרי

בקרב  64.0%בה מאד, ניתן לראות שרוב האוכלוסייה מדווחת על שביעות רצון במידה רבה ור

מהפונים   16%-כבקרב הפונים שביקשו תיעוד ביומטרי.  66.1% -הפונים שביקשו תיעוד רגיל, ו

עות רצון ימדווחים על שב 16-15%מדווחים על שביעות רצון מסוימת, וכ בשני סוגי התהליכים 

 מועטה או חוסר שביעות רצון.

ביומטרי גבוהה יותר מאשר מידת שביעות מידת שביעות הרצון בקרב הפונים שעברו תהליך ה

אם כי ההפרש אינו  בהתאמה( 64%לעומת  66%הרצון בקרב הפונים שעברו תהליך הרגיל )

 . מובהק(

. ההבדל בין המינים מובהק בתהליך של נשיםיותר משבעי רצון  בשני סוגי התהליכים, גברים 

כן, ערבים יותר שבעי רצון מאשר . כמו תיעוד ביומטרישל תיעוד רגיל, ואינו מובהק בתהליך 

. בנוסף, ניתן לראות שדתיים יותר שבעי רצון מתהליך בקשת . הבדל זה מובהקיהודים ואחרים

 לא עובדים ח העבודה, ו. באשר לתכונת כ)ההבדל אינו מובהק( תיעוד בלשכות מאשר חילוניים

 . )ההבדל אינו מובהק(יםבדומע יותר  שבעי רצון

 

תיעוד בלשכות, לפי סוג תהליך ותכונות נבחרות של  בקשתון מתהליך : שביעות רצ41לוח 

 ה )אחוזים(יהאוכלוסי

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

שביעות  
רצון במידה 

רבה 
ובמידה 
 רבה מאוד

שביעות  
רצון במידה 

 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

שביעות  
רצון במידה 

רבה 
ובמידה 
 רבה מאוד

שביעות  
דה רצון במי

 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 15.3 25.6 59.1 18.1 27.6 54.3 סך הכל

 14.3 25.1 60.6 15.3 24.9 59.8 גברים

 16.4 26.1 57.5 20.9 30.3 48.8 נשים

 קבוצת גיל

18-25 60.5 26.3 (13.1) 50.1 29.1 20.8 

26-39 53.4 25.6 21.0 56.0 26.3 17.6 

40-59 46.5 31.6 22.0 60.2 24.9 14.8 

60+ 59.3 27.1 (13.6) 69.4 22.6 (8.0) 

 קבוצת אוכלוסייה

 16.5 26.4 57.1 20.4 28.8 50.8 יהודים ואחרים

 (8.9) 21.1 69.9 (9.5) 23.0 67.5 ערבים

 יהודים -דתיות 

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

50.7 29.8 19.6 56.9 26.7 16.4 

 19.3 29.0 51.7 21.0 30.3 48.7 לא דתיים וחילוניים

                                                 
3

שזו תהיה מוכנה הוא יקבל ת"ז רגילה. בעת המסירה הוא  אם אדם איבד את ת"ז שלו ומבקש ת"ז ביומטרית, עד 
 יחזיר את ת"ז הרגילה.
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 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

שביעות  
רצון במידה 

רבה 
ובמידה 
 רבה מאוד

שביעות  
רצון במידה 

 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

שביעות  
רצון במידה 

רבה 
ובמידה 
 רבה מאוד

שביעות  
דה רצון במי

 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 תכונות כח עבודה

 16.1 26.3 57.5 20.8 27.2 52.0 עבד בשבוע האחרון

לא עבד בשבוע 
 האחרון

60.4 27.8 (11.8) 63.6 23.8 (12.6) 

 מוצא

 17.7 27.9 54.4 19.0 26.4 54.6 ילידי ישראל

 11.5 21.9 66.6 (15.7) 31.1 53.2 ילידי חו"ל
 :סימנים מיוחדים 

 .ים המבוססים על מספר קטן של מקרים או נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה) ( נתונ

 

מתאר את שביעות הרצון ממשך הזמן שהתהליך ארך. הזמנים הם על פי דיווח עצמי של  11לוח 

הפריע או  שמשך הזמן שהתהליך ארך הפריע דווחומהפונים שביקשו תיעוד רגיל  60% -הנדגמים. כ

. בשני סוגי )ההבדל מובהק( על תחושה דומה ופונים שבקשו ביומטרי שדווחמה 44%מאד, לעומת 

 מהנחקרים דווחו שמשך הזמן לא כל כך הפריע.  10%-התהליכים כ

בחלוקה לפי זמנים מפורטים, ניתן לראות תופעה הגיונית שככל שפונה חיכה יותר זמן, הוא מדווח 

 ליך ארך.על מידת שביעות רצון  נמוכה יותר ממשך הזמן שהתה

 יש לציין שזמן אימות וזמן נטילת אצבע רלוונטי רק לתיעוד הביומטרי. 

 

 

 : שביעות רצון ממשכי הזמן בתהליך הנפקת תעודה, לפי משך התהליך )אחוזים(40לוח 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

הפריע 
והפריע 

 מאד

לא כל כך 
 הפריע

לא הפריע 
 בכלל

הפריע 
והפריע 

 מאד

לא כל כך 
 עהפרי

לא הפריע 
 בכלל

 36.1 19.9 44.1 28.3 18.7 52.9 סה"כ

 זמן המתנה )דקות(

0-30 12.7 25.1 62.2 (6.8) 22.5 70.8 

31-60 60.2 (24.9) (14.9) 46.0 25.6 28.4 

 16.0 15.8 68.2 (7.5) (11.9) 80.6 מעל שעה

 זמן אימות )דקות(

0-2   43.2 22.1 34.7 

3-5 45.8 15.9 38.4 

6-10 38.3 21.5 40.2 

 (21.8) 27.2 51.1 דקות 11מעל 

 זמן נטילת טביעות אצבע )דקות(

0-2   41.5 20.3 38.2 

3-5 53.5 (21.9) 24.5 

6-10 80.6 .. .. 

     100.0 דקות 11מעל 
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 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

הפריע 
והפריע 

 מאד

לא כל כך 
 הפריע

לא הפריע 
 בכלל

הפריע 
והפריע 

 מאד

לא כל כך 
 עהפרי

לא הפריע 
 בכלל

 זמן כולל )דקות(

0-45 15.7 24.2 60.1 (6.7) 20.2 73.1 

46-90 54.6 24.8 20.5 45.2 27.0 27.8 

 16.3 16.1 67.6 (7.2) (11.3) 81.6 מעל שעה וחצי

 

 :סימנים מיוחדים 

 .) ( נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים או נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה

 .. נתונים שאינם ניתנים לפרסום בשל טעות דגימה יחסית גבוהה מאוד.

 

הפונים  טרי, למי שביקש תעודה רגילה.מתאר את הסיבות לאי השתתפות בתהליך הביומ 11לוח 

מהאוכלוסייה דווחה כי הצורך  00% -כ לא הזמינו תיעוד ביומטרי. בגינן יכלו לציין מספר סיבות 

להגעה נוספת או על חוסר זמן הוא זה שמנע מהם להשתתף בתהליך הביומטרי. רבע מהפונים 

ת היתרונות של תעודה חכמה. אהבינו  דווחו שאין להם אמון במאגר הביומטרי, עוד רבע לא

 חמישית מתנגדים לחידושים או מסרבים להשתתף במהלך ניסיוני.

  

 

השתתפות בתהליך הביומטרי, לפי תכונות נבחרות של -: חשיפה למערך הסברה וסיבת אי44לוח 

 היהאוכלוסי

  

חשיפה 
למערך 

ההסברה 
לפני הגעה 

ללשכה 
 )אחוז(

 וזים(סיבת אי השתתפות בתהליך הביומטרי )אח

בגלל 
הצורך 
בהגעה 
נוספת 
ללשכה 
לקבלת 

זקוק  ת.ז+
לתעודה 
בדחיפות 
ואין זמן 
 לחכות

לא רואה 
את היתרון 
של תעודה 

 חכמה

חוסר אמון 
במאגר 
 הביומטרי

חוסר רצון 
להשתתף 
במהלך 
ניסיוני+ 
התנגדות 
 לחידושים

 אחר

 20.7 19.1 24.9 26.5 29.4 57.7 סה"כ

 18.4 18.2 21.3 24.4 32.8 59.5 גברים

 23.0 19.9 28.4 28.5 26.0 56.0 נשים

 קבוצות גיל

18-25 51.3 43.9 29.2 25.4 (12.9) 18.7 

26-39 63.3 29.4 22.5 28.0 26.0 22.3 

40-59 58.1 22.1 27.5 28.8 15.1 17.5 

60+ 55.1 21.3 28.6 (13.3) 20.4 25.2 

 קבוצת אוכלוסייה

 19.4 18.6 28.9 30.7 26.5 57.1 יהודים ואחרים

 25.8 21.1 (9.0) (9.8) 40.7 59.8 ערבים
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חשיפה 
למערך 

ההסברה 
לפני הגעה 

ללשכה 
 )אחוז(

 וזים(סיבת אי השתתפות בתהליך הביומטרי )אח

בגלל 
הצורך 
בהגעה 
נוספת 
ללשכה 
לקבלת 

זקוק  ת.ז+
לתעודה 
בדחיפות 
ואין זמן 
 לחכות

לא רואה 
את היתרון 
של תעודה 

 חכמה

חוסר אמון 
במאגר 
 הביומטרי

חוסר רצון 
להשתתף 
במהלך 
ניסיוני+ 
התנגדות 
 לחידושים

 אחר

 יהודים -דתיות 

 21.3 14.2 35.5 24.3 28.8 46.5 חרדים דתיים ומסורתיים

 13.9 24.5 28.6 38.6 26.4 74.5 לא דתי וחילוניים

 תכונות כח עבודה

 17.8 16.9 31.1 30.4 30.0 60.8 עבד בשבוע האחרון

 30.0 24.4 15.3 (11.9) 30.3 50.7 לא עבד בשבוע האחרון

 מוצא

 18.6 18.0 26.2 26.4 32.1 60.9 ילידי ישראל

 26.6 22.3 27.2 20.8 21.8 48.3 ילידי חו"ל
 :סימנים מיוחדים 

 .) ( נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים או נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה

 טעות דגימה יחסית גבוהה מאוד... נתונים שאינם ניתנים לפרסום בשל 

 

מתאר את הסיבות של מבקשי תעוד ביומטרי. גם כאן, היתה אפשרות לציין מספר סיבות.   10לוח 

 מאפשר דרכון הביומטרישהמציינים  06%, אמרו שהתעודה בטוחה יותר )לא ניתנת לזיוף( 40% -כ

דה נוחה ועמידה יותר, וכמעט ציינו כי התעו 15%בנוסף,  .מהיר יותר בנסיעות לו"ל מעבר גבול

בחרו בתיעוד ביומטרי בגלל האפשרות לקבל  15% ציינו כי התעודה חדישה ומשוכללת. 14%

דיווחו שהם אדישים בין שתי השיטות, או בחרו בה כי  6% -ממשרדי ממשלה שירותים מרחוק.  כ

 . צפיות בהן()שתי הקבוצות האלו אוחדו בשל מיעוט ת לא היו צריכים להביא תמונת פספורט

 

 

 :  סיבות לבקשת תיעוד חכם, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסיה43לוח 

 

התעודה 
בטוחה 
יותר 
)לא 

ניתנת 
 לזיוף(

התעודה 
חדישה 

 ומשוכללת

הדרכון 
הביומטרי 
מאפשר 
מעבר 
גבול 
מהיר 
יותר 

בנסיעות 
 לחו"ל

התעודה 
אסטתית 

 יותר

התעודה 
נוחה 

ועמידה 
 יותר

בעתיד 
התעודה 
תאפשר 

בל לק
ממשרדי 
הממשלה 
שירותים 

 מרחוק

ברצוני 
להיות 
חלק 

מתהליך 
חדש עם 
אפשרות 
להשפיע 
בהמשך 

 הדרך

אני אדיש 
בין שתי 
+ השיטות

אין צורך 
להביא 
תמונת 
 פספורט

 אחר

 18.8 9.4 10.8 18.5 26.0 15.4 35.0 23.7 42.8 סה"כ

 16.1 9.7 11.7 21.6 31.7 19.9 37.6 26.4 43.2 גברים

 21.7 9.1 9.8 15.2 19.9 10.5 32.3 20.7 42.4 נשים
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התעודה 
בטוחה 
יותר 
)לא 

ניתנת 
 לזיוף(

התעודה 
חדישה 

 ומשוכללת

הדרכון 
הביומטרי 
מאפשר 
מעבר 
גבול 
מהיר 
יותר 

בנסיעות 
 לחו"ל

התעודה 
אסטתית 

 יותר

התעודה 
נוחה 

ועמידה 
 יותר

בעתיד 
התעודה 
תאפשר 

בל לק
ממשרדי 
הממשלה 
שירותים 

 מרחוק

ברצוני 
להיות 
חלק 

מתהליך 
חדש עם 
אפשרות 
להשפיע 
בהמשך 

 הדרך

אני אדיש 
בין שתי 
+ השיטות

אין צורך 
להביא 
תמונת 
 פספורט

 אחר

 קבוצות גיל

18-25 43.0 26.4 36.4 (18.7) 27.6 (16.5)     (21.0) 

26-39 42.1 24.0 33.4 15.0 28.7 19.5     19.0 

40-59 47.3 22.7 39.3 14.4 25.4 19.4     11.9 

60+ 35.0 22.7 28.0 14.9 22.0 17.5     30.0 

 קבוצות אוכלוסיה

יהודים 
 ואחרים

41.0 20.0 37.6 14.4 24.9 19.0     20.1 

 (11.9)     (15.9) 32.1 20.5 21.6 42.8 52.4 ערבים

 םיהודי -דתיות 

חרדים 
דתיים 

 ומסורתיים

40.5 22.8 36.8 14.6 24.9 18.3     23.0 

לא דתי 
 וחילוניים

40.4 18.1 41.8 10.8 23.1 19.1     18.0 

                 תכונות כח עבודה

עבד 
בשבוע 
 האחרון

45.2 22.9 37.5 15.7 25.2 20.0     16.5 

לא עבד 
בשבוע 
 האחרון

37.4 25.0 29.0 13.9 28.1 15.2     24.4 

                   מוצא

ילידי 
 ישראל

46.3 27.7 37.0 15.9 23.6 20.1     18.0 

 20.1     16.1 29.9 14.6 31.9 17.3 37.2 ילידי חו"ל

 :סימנים מיוחדים 

 .) ( נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים או נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה

 .. נתונים שאינם ניתנים לפרסום בשל טעות דגימה יחסית גבוהה מאוד.
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 סיכום ומסקנות

כה החוק הביומטרי, נערך תהליך של מדידה והערכה ע"י הלשיישום  במסגרת תקופת המבחן של

שכות. המרכזית לסטטיסטיקה, בנוגע לתהליכים ומערכות לטיפול בבקשות לתיעוד ביומטרי בל

. בנוסף, דוח זה מציג 1014דוח זה מסכם את הממצאים של שישה חודשים מינואר עד יוני 

ממצאים הנוגעים לחודשיים הראשונים של ביצוע סקר שביעות הרצון מתהליך הטיפול בבקשות 

 שכות רשות האוכלוסין, הנערך ע"י הלמ"ס.להנפקת תיעוד בל

המספקת שירותי תוכנה  HPחברת ללמ"ס מנתונים שהועברו  על בסיס חישוב מדדי ההערכה נעשה

רשות האוכלוסין וההגירה  נאספו באופן אוטומטי בלשכותהנתונים . וההגירה לרשות האוכלוסין

ע"י רשות  הוגדרומדווחים המדדים . כפי שהיה בדוח הראשון, המתוך המערכת הטכנולוגית

 ".לתקופת המבחן פרוטוקול הניסוי"בהאוכלוסין וההגירה 

ע"י רשות  ושהוגדר יםסכם את תוצאות המדדים שחושבו ע"י הלמ"ס, אל מול היעדמ 14לוח מס' 

כמו כן, מוצגת השוואה עם הדוח הראשון, שהתייחס לתקופה של הרבעון  האוכלוסין וההגירה.

 . 1010האחרון של שנת 

לאחר סיום חישוב המדדים, נתקבל  .4102הדוח הנוכחי מהווה תיקון לדוח שיצא לאור באוגוסט 

בהשוואות שנערכו לגבי מספר הבקשות לתיעוד ביומטרי בין  .הביומטרילניהול המאגר הרשות דוח 

בדיקה העלתה כי הפער נובע . פערהתגלה  ,הנתונים שהתקבלו ללמ"ס ובין הדיווח של הרשות

וגרם להערכת חסר של סך התעודות   HPשהוגדר על יד חברת שגוי ריתם לזיהוי בקשותאלגומ

הביומטריות שהוזמנו. בעקבות הגילוי, הלמ"ס פיתחה תהליך חדש לקליטת הקבצים המועברים 

ע"י רשות האוכלוסין. התיקון בוצע רטרואקטיבית לכל הקבצים שהתקבלו מתחילת תקופת 

של הבקשות, זאת בהשוואה  100% -דש מצליח לזהות קרוב להפיילוט. נמצא כי התהליך הח

 1,0,4,5לכמות הבקשות המועברות לרשות לניהול המאגר הביומטרי. כל הלוחות של הפרקים 

בהתאם. הפרקים האחרים לא דורשים והסיכומים עודכנו חושבו מחדש לתקופת הדוח הנוכחי, 

אשון שהוגש, לתקופת אוקטובר עד דצמבר תיקון כי הם מבוססים על בסיס נתונים אחר. הדוח הר

 תעודות בלבד(. 000 -אינו דורש תיקון, מאחר שנמצא כי הפער היה שולי מאד )פער של כ 1010

 סיכום הממצאים העיקריים:

 מסך  01.0-06.1%חלקן היחסי של הנפקות התיעוד הביומטרי מהווים  :סך נתוני הנפקות

ולים על המצופה לתקופת המבחן. אחוזי תעודות הזהות והדרכונים. שיעורים אלו ע

ההשתתפות בניסוי הביומטרי עולים עם הגיל, למעט ירידה בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר 

+(. בשתי קבוצות האוכלוסייה )יהודים וערבים( יש אחוז דומה למדי של בקשת 50)בני 

ה יותר של תעודות זהות חכמות. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי בקרב הערבים יש אחוז גבו

בקרב היהודים  01.1%בקרב הערבים לעומת  05.1%מבקשי דרכונים ביומטריים )

יש לציין כי היתה ירידה באחוז הבקשות לתיעוד ביומטרי בהשוואה לתקופת  ואחרים(.
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, בו נצפו אחוזי בקשות 1010הדיווח הראשונה, שכללה את הרבעון האחרון של שנת 

ייתכן שהפרסומים נגד המאגר הרתיעו חלק . 60% -לתיעוד ביומטרי שהגיעו קרוב ל

ההסבר לירידה יכול להיות הפסקת הפרסום לתיעוד הביומטרי, או מהציבור מלהשתתף 

העובדה שהאנשים שמאד רצו לבקש תיעוד ביומטרי עשו זאת בתחילת הניסוי, והאנשים 

עו חלק שפנו לאחר מכן היו יותר אדישים. בנוסף, ייתכן שהפרסומים נגד המאגר הרתי

 מהציבור מלהשתתף.

 לאחר שהצפנו בדוח הראשון את הבעיות בתהליך תהליך אימות זהות באמצעות תשאול :

מספר התשאולים המרובים  .התשאול, ניתן לראות שבתקופת הדוח הנוכחי הבעיה טופלה

של אותו פונה באותו יום ירדו באופן משמעותי ומהווים מקרים שוליים בלבד, שברובם 

וצע שינוי טכנולוגי והועברו נוהלים ברורים המסדירים את העניין ולא תקינים. ב

 מאפשרים לפקיד לבצע תשאולים מרובים ללא מיצוי כל התהליך לפי הנוהל. 

 10: רוב קבוצות האוכלוסייה עומדות ביעדי מדדי ההרכשה שהוגדרו: עד נתוני הרכשה 

ונות הרכשה לכל פרמטר ניסי 0מהאוכלוסייה; ועד  60%דקות משך זמן הרכשה עבור 

מהאוכלוסייה. יחד עם זאת בקבוצות  60%ביומטרי )טביעות אצבע וצילום פנים( עבור 

הגיל המבוגרות יש בעיה שזוהתה כבר בהערכה של תקופת הדיווח הראשונה ונצפתה גם 

ע בכל הנוג הומעלה, קיימת בעי 50בני  בהערכה של תקופת הדיווח הנוכחית, מבוגרים

ככל הנראה בשל שחיקה של האצבעות  ,ת אצבעותאה והשוואה של טביעלנטילה, קרי

יסיונות נטילה ריבוי נהדבר בא לידי ביטוי בנים אחרים של העור בגילים אלו. יומאפי

לריבוי הניסיונות יש השלכות על משך התהליך . בגילים אלה ת אצבעוהשוואה של טביע

ם אלו ניסוי של סורקים חדשים. עושה בימירשות האוכלוסין  אליו.הנלווית  והטרחה

הניסוי מתבצע במספר לשכות מצומצם והחל רק בסוף תקופת הדוח הנוכחי, על כן נוכל 

 לדווח על שיפור, אם יקרה, רק בדוח הבא. 

 עמידה חלקית ביעדים. מבחינת מספר הניסיונות, עמדו  :השוואות ביומטריות בלשכות

מהאוכלוסייה עמדו  55.6%ייה . מצד שני, רק  מהאוכלוס 64.0% -ניסיונות ל 0ביעד של עד 

ביעד של סיום התהליך תוך דקה. גם כאן, אי העמידה ביעד נובעת מהקושי לקרוא את 

ומעלה.( ברמת השוואה בודדת הוגדר יעד של  50טביעת האצבע באוכלוסייה המבוגרת )בני 

הטכנולוגי.  שניות להשוואה. משך השוואה הוא פרמטר הנועד לבדוק את המערך 50עד 

מהנתונים עולה כי יעד זה הוא גבוה ולא ישקף, ככל הנראה, כשלים. לפיכך אנו ממליצים 

 לבחון אותו מחדש.

 הלמ"ס קיימה פגישות עם אנשי מקצוע של המאגר,  :נתונים הנוגעים למאגר הביומטרי

על מנת לקבל נתונים שיאפשרו ללמ"ס לתקף את הבדיקות המתבצעות במאגר. טרם 

ם ניתוח הנתונים שהועברו. על כן, בדוח זה, מדווח רק על היקפי פניות למאגר הסתיי

 ותוצאותיהן. 

 באופן כללי, הנתונים מראים כי התהליכים מתבצעים באופן דומה : פירוט לפי לשכות

 בכלל לשכות רשות האוכלוסין. במקרים בודדים נצפו תופעות ייחודיות ללשכות מסוימות. 
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 על כן דוח זה כולל ממצאים 1014סקר שביעות הרצון החל במאי  :ממצאי שביעות הרצון ,

 50% -באופן כללי, כשל חודשיים בלבד במספר לוחות מצומצם. בשלב זה, ניתן לראות ש

מהאוכלוסייה שבע רצון במידה רבה ורבה מאד מתהליך הטיפול בבקשה לתיעוד ביומטרי, 

עד  16%פול בבקשה לתיעוד רגיל. כ שבעי רצון במידה רבה ורבה מאד מתהליך הטי 65% -ו

 עות רצון במידה נמוכה עד בכלל לא )ביומטרי ורגיל(.דיווח על שבי 15%

 

להלן מסכם את כל המדדים שחושבו לתקופת הדיווח, מול היעדים שהוצבו ע"י רשות  14לוח 

 והסעיף הרלבנטי מתוך פרוטוקול הניסוי. וההגירה האוכלוסין

 
 רכה: סיכום מדידה והע42לוח 

סעיף  היעד המדד הנושא
רלבנטי 
מתוך 

פרוטוקול 
 הניסוי

תוצאה בתקופת 
 הנוכחית הדיווח

 4דו"ח מס 

לתקופת תוצאות 
 1דוח 

 נתוני הרכשה

אחוז הנרשמים  כמות נרשמים
לפיילוט  מכלל 

המבקשים תעודות 
 זהות ודרכונים

לפחות 
28%* 

 
אין מדובר 

על מדד 
הצלחה כי 

אם נתון 
לצורך 

היערכות 
 וליתתפע

עבור ת"ז  93.2% 22.2.2
 ביומטרית

לדרכונים  92.8%
 ביומטריים

עבור ת"ז  58%
 ביומטרית

לדרכונים  29%
 ביומטריים

הצלחת 
 ההרכשה  

אחוז הרכשות מלאות 
או חלקיות מבין כלל 
ההרכשות שיבוצעו 

עבור אוכלוסיות גיל  
מוגדרות  שעבורן 

סיון ההרכשה ייתבצע נ
מלא )יש להוציא ילדים 

רם לא תתבצע שעבו
הרכשה מלאה 

 ממילא(

 38%-יותר מ
הרכשות 

מלאות  או 
 חלקיות

אופן החישוב השתנה.  22.2.2
 .הילדים מוצגים בנפרד

ומעלה  22לבני 
 הנתונים הם: 

הרכשות  39.9%
 מלאות
 הרכשות חלקיות 9.9%
 הרכשות חסרות 8.2%

הרכשות  32.9%
 מלאות
הרכשות  2.9%

 חלקיות
הרכשות  2.2%

)עד גיל מלאות קטין 
22) 

 הרכשות חסרות 2%

מס' המקרים בהם  נתוני סריקה
נעשה שימוש בתמונה 

 סרוקה

מקרים לכל  23 22.2.9 8 -שואף ל
 התקופה

מקרים לכל  0
 התקופה

סיונות ימס' נ
נדרשים עד 

להרכשה 
 מוצלחת

סיונות ינ 9 סיונות לאדםימס' הנ
לכל היותר 

 38%עבור 
 הימהאוכלוסי

-32ל תמונת פנים:  22.2.2.2
מהאוכלוסייה  39%

פעמים עד  9נטלו עד 
 להצלחה.

טביעות אצבע )יד ימין 
 39-37%ויד שמאל( 

מהאוכלוסיה הצליחו עד 
 שלושה ניסיונות

 32% -תמונת פנים: ל
מהאוכלוסייה נטלו עד 

פעמים עד  9
 להצלחה.

טביעות אצבע )יד 
 32%ימין ויד שמאל( 

מהאוכלוסיה הצליחו 
 עד שלושה ניסיונות
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סעיף  היעד המדד הנושא
רלבנטי 
מתוך 

פרוטוקול 
 הניסוי

תוצאה בתקופת 
 הנוכחית הדיווח

 4דו"ח מס 

לתקופת תוצאות 
 1דוח 

הממוצע  הזמן
הנדרש 

להרכשה 
 מוצלחת

זמן הטיפול המרבי 
הכולל בעמדת קבלת 

הקהל 
 )תשאול+הרכשה(

-לא יותר מ
-דק' ל 28

38% 
 יהימהאוכלוס

מהאוכלוסייה  30.2% 22.2.2.2
 28סיימו הרכשה עד 

 דקות

מהאוכלוסייה  37.5%
 28סיימו הרכשה עד 

 דקות

מספר הרכשות 
שבוצעו לכל 

 זהות 

אחוז ההרכשות 
גם להנפקת  ששימשו

תעודת זהות וגם 
להנפקת דרכון עבור 

 אותה זהות

שאיפה 
להרכשה 

אחת עבור 
דרכון 

ולתעודת 
 זהות

לא הוגדר יעד מספרי  22.2.2.5
 ע"י רשות האוכלוסין.

עשו הרכשה  90.3%
של שתי התעודות 

 באותו ביקור.

לא הוגדר יעד מספרי 
 ע"י רשות האוכלוסין.

עשו הרכשה  99.7%
 של שתי התעודות

 באותו ביקור.

איכות 
 –ההרכשה 

 טביעת אצבעות

 2או  2ציון  NISTמדד 
עבור יותר 

 38%-מ
 הימהאוכלוסי

 

 יד ימין 03.0% 22.2.5.2
 יד שמאל 07.2%

 
 
 

הצליחו  32.0%
בהרכשת  שתי 
 אצבעות מורות.

לא התקבל ציון 
מפורט, רק עבר/לא 

עבר לכל פרמטר 
 ביומטרי. 

 
הצליחו  32.9%

בהרכשת  שתי 
 עות מורות.אצב

איכות הרכשה 
 צילום פנים –
 
 

פרמטרים נבחרים 
מתוך תקן 

ISO19794 5, פרק ,
 27.2)נספח  Aנספח 

  –בפרוטוקול הניסוי( 
 

הצליחו  288% 22.2.5.2 
 בהרכשת תמונת פנים.

הצליחו  33.9%
בהרכשת תמונת 

 פנים.

 שוואות ביומטריותנתוני ה

כמות השוואות 
  –ביומטריות 

 סה"כ

שוואות מס' הה
הביומטריות שבוצעו 

בצורה של קריאת נתון 
ביומטרי מהתיעוד, 

דגימת בעל התיעוד 
והשוואה בין הדגימה 

ה"חיה" למידע שנקרא 
 מהתיעוד

לא ניתן 
בשלב זה 

לצפות את 
הכמות עקב 

התלות  
במספר 

המתנדבים 
לתקופת 

 המבחן
 

בוצעו השוואות  22.2.2
בלשכות רשות 

האוכלוסין לטביעות 
 . אצבע בלבד

 
 293,257סה"כ 

השוואות ביומטריות 
 290,083המייצגות 

 פונים

בוצעו השוואות 
בלשכות רשות 

האוכלוסין לטביעות 
 אצבע בלבד. 

 
 259,250סה"כ 

השוואות ביומטריות 
 35,928המייצגות 

 פונים 

כמות השוואות 
 מוצלחות

מס' ההשוואות שזכו 
בציון מעבר שהוא 

מעל לציון הסף 
 שהוגדר במערכת 

ון הסף צי
יעודכן מעת 

לעת בהתאם 
לתובנות 

 הניסוי 

 30.5%ברמת פניה:  22.2.2
 מההשוואות מוצלחות.

 
ברמת השוואה בודדת: 

מההשוואות  97.7%
 מוצלחות

 30.2%ברמת פניה: 
מההשוואות 

 מוצלחות.
 

ברמת השוואה 
 92.3%בודדת: 

 מההשוואות מוצלחות

כמות החריגים 
)השוואות 

 שנכשלו(

לא מס' ההשוואות ש
עברו את ציון הסף 

 במערכת

בהתאם לציון 
הסף 

שיעודכן 
מעת לעת 

בהתאם 
לתובנות 

 הניסוי

לא  2.5%ברמת פניה:  22.2.9
 עוברים את ציון הסף.

 
: השוואה בודדתברמת 
לא עוברים את  92.9%

 ציון הסף.

 2.9%ברמת פניה: 
לא עוברים את ציון 

 הסף.
 

השוואה ברמת 
לא  95.2%: בודדת

 ן הסף.עוברים את ציו
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סעיף  היעד המדד הנושא
רלבנטי 
מתוך 

פרוטוקול 
 הניסוי

תוצאה בתקופת 
 הנוכחית הדיווח

 4דו"ח מס 

לתקופת תוצאות 
 1דוח 

סיונות ימס' נ
הנטילה 

הדרושים עד 
 לזיהוי

סיונות ימס' הנ
 הדרושים לזיהוי אדם

ונות יסינ 9
לכל היותר 

 38%-מ
 הימהאוכלוסי

עוברים  79.9% 22.2.5
השוואה לאחר ניסיון 

 אחד בלבד.
מסיימים  32.8%

תהליך  השוואה תוך 
 שלושה ניסיונות.  

עוברים  79.2%
השוואה לאחר ניסיון 

 ד.אחד בלב
מסיימים  39.2%

תהליך  השוואה תוך 
 שלושה ניסיונות.  

ציון השוואה 
תקינה וציון 

 דחיה

ציון סף כמפורט  
 22.2.2בסעיף 

 בפרוטוקול הניסוי

הצלחה 
תוגדר 

כיכולת לכייל 
 סף החלטה 

22.2.9 
+ 

22.2.7 

ניתוח יבוצע בדוח  
 הבא. 

 

משך זמן 
תהליך 

 ההשוואה

הזמן העובר מקריאת 
מטרי המידע הביו

מהכרטיס, דרך 
תעבורה ברשת 
מקומית וברשת 

רחבה, נטילת דגימה 
חיה מהאזרח ועד 

 ביצוע ההשוואה 

 2לכל היותר 
דקה עבור 

יה יאוכלוס
ללא צרכים 

 מיוחדים 

מהאוכלוסייה  09.5% 22.2.0
מסיימים את כל 

התהליך המלא לכל 
 היותר בדקה.

נמשכת המגמה: משך 
תהליך ארוך עבור בני 

 ומעלה. 98

מהאוכלוסייה  05.5%
מסיימים את כל 

התהליך המלא לכל 
 היותר בדקה.

ממצא בולט: משך 
תהליך ארוך עבור בני 

 ומעלה. 98

 נתונים הקשורים למאגר

מס' הפניות 
 הכולל למאגר

מס' הפניות הכולל 
 למאגר

בתקופת 
 –המבחן 

מספר הזהה 
למס' 

 ההרכשות

 228,582נתון למ"ס:  22.2.2
 פניות 

 229,989נתון מאגר: 
 פניות

השוואה בין הנתונים 
שמתקבלים מהרשות 

לניהול המאגר לבין 
הנתונים שהתקבלו 

בלמ"ס: היקפים 
 דומים אך לא זהים

מהבקשות  33.7% 22.2.0   יקבע בהמשך זמני תגובה
מקבלות תשובה עד 

 ארבעה ימים.

מהבקשות  39.8%
מקבלות תשובה עד 

 ארבעה ימים.

 נתונים הנפקת תיעוד

נפקות כמות ה
 של תיעוד ישן

 ת"ז רגילות 250,522 22.5.2  
דרכונים  308,556

 רגילים

 ת"ז רגילות 124,621
דרכונים  88,395

 רגילים

 נתוני אימות באמצעות תשאול
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סעיף  היעד המדד הנושא
רלבנטי 
מתוך 

פרוטוקול 
 הניסוי

תוצאה בתקופת 
 הנוכחית הדיווח

 4דו"ח מס 

לתקופת תוצאות 
 1דוח 

הצלחות 
בתהליך 
האימות 

באמצעות 
 תשאול

כמות האימותים 
התקינים בתהליך 
האימות באמצעות 

 תשאול

 22.28.2 
 

 ינואר עד מאי
יחו הצל 08.2%

בתשאול ראשון בקו 
 22.5%, ועוד ראשון

הצליחו בתשאול ראשון 
 . שניקו 
 : יוני

הצליחו  09.9%
בתשאול ראשון בקו 

 29.2%, ועוד ראשון
הצליחו בתשאול ראשון 

 . שניקו 
 

הערה על פרק זה: 
נמצא כי התהליך לא 
בוצע על פי הנהלים 

ובוצעו תשאולים 
 חוזרים. 
הצליחו  79.3%

קו בתשאול ראשון ב
 22.2%, ועוד שוןאר

הצליחו בתשאול 
. עבור שני ראשון קו

נפתח  3.8% -כ
 תשאול שני.

מספר השאלות 
בתהליך 
 התשאול

כמה שאלות נשאלו 
 במשך התהליך

  ינואר עד מאי 22.28.2 
מהאוכלוסייה  39.5%
שאלות.  5נשאלו 
 9-28נשאלו  5.3%

 שאלות
 5נשאלו  30.2%יוני: 

נשאלו  2.5%שאלות. 
 תשאלו 28

מהאוכלוסייה  32.2%
 שאלות.  5נשאלו 

עבור  ממצא חריג:
מהאוכלוסייה  3%

שאלות  28נשאלו 
ויותר )בתשאולים 

 נוספים(.

סוג השאלות 
בתהליך 
 התשאול 

ראה התפלגות שאלות  22.28.9  
 5בלוח 

ראה התפלגות 
 5שאלות בלוח 

אופי אי 
התאמה של 

תשובות 
 לשאלות  

תשובה נכונה אך לא  22.28.2  
 38.2%מדויקת: 

מהמקרים שאושרו בקו 
 .שני

תשובה נכונה אך לא 
 32.7%מדויקת: 

מהמקרים שאושרו 
 בקו ב. 

שלונות יכ
בתהליך 
האימות 

באמצעות 
 תשאול

כמות המקרים בהם 
התשאול בשלב ראשון 

לא הביא לאימות 
חיובי במקרים אלו 

יימשך התשאול אצל 
 פקיד ב"קו שני"

 23.0%: ינואר עד מאי 22.28.5 
ראשון נכשלו בקו 

 בתשאול ראשון
נכשלו בקו  29.7%:יוני

 בתשאול ראשון ראשון
 

בקו נכשלו  29.2%
בתשאול  ראשון

 ראשון 

כמות 
האימותים 

שהצליחו בשלב 
 שני

כמות התשאולים 
שבוצעו ע"י פקיד ב"קו 
שני" והביאו לאימות  

 חיובי

 22.28.9 
 

רק בחודש יוני יושם 
התיקון במערכת 

תקופה  התשאול, עבור
עברו אימות  29.2%זו 

 בקו שני.

כאמור לא בוצעו 
תשאולים בקו ב'. בקו 
ב' הפקיד אישר ע"ב 
"התשובות נכונה אך 
לא מדויקת", בדיקה 

בתיק האישי או 
בקשת מסמכים 

 נוספים.  

כמות הכשלונות  
גם לאחר שלב 

 שני

כמות תשאולים 
שבוצעו על ידי פקיד 

"קו שני" והביאו  
 לאימות שלילי

 : יוני 22.28.7 
מהפונים נכשלו  8.2%

בתשאול. כאמור אין 
תשאול עבור תעודות 

 מהסוג הישן

מהפונים נכשלו  3%
בתשאול ראשון בקו 

ועברו לתשאול  ראשון
שני. כאמור אין 

תשאול עבור תעודות 
 מהסוג הישן
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סעיף  היעד המדד הנושא
רלבנטי 
מתוך 

פרוטוקול 
 הניסוי

תוצאה בתקופת 
 הנוכחית הדיווח

 4דו"ח מס 

לתקופת תוצאות 
 1דוח 

כמות המקרים 
שחייבו שימוש 
במסמכי זיהוי 

 נוספים 

כמות המקרים שבהם 
 אומתה זהותו של

מקבל השירות 
באמצעות מסמכי זיהוי 

 breeder“אחרים )
documents” )

שנדרש להביא או 
 שהיו ברשותו.

הפניות מ 2225 -ב 22.28.0 
 ביקשו מסמכים נוספים

 נוספות פניות 388-ובכ
חייבו בדיקה בתיק 

 האישי

שביקשו  מקרים 759
 מסמכים נוספים

מקרים של  922ועוד 
 בדיקה בתיק האישי

 כמות המקרים
שקיבלו פטור 

מאימות 
באמצעות 

 תשאול

 אפס מקרים אפס מקרים 22.28.3  

אורך תהליך 
 התשאול 

 33.9%עבור  22.28.28  
מהאוכלוסייה התשאול 

 דקות. 9ארך עד 

 33%עבור 
מהאוכלוסייה 

 9התשאול ארך עד 
 דקות. 
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 : רשימת הלוחות והמדדים0נספח 

מספר 
 לוח

מספר מדד  שם לוח
 בפרוטוקול

ותכונות נבחרות של האוכלוסייהפר תעודת שהוזמנו לפי סוג תעודה מס 1  14.1.1 
14.5.1 

לפונה תשאוליםמספר  2  - 

, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסייההתשאוליםהתפלגות תוצאות  3  14.10.1 
14.10.5 
14.10.6 
14.10.7 

 14.10.2 מספר שאלות בתהליך התשאול, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסייה 4

 14.10.3 סוג השאלות שנשאלו 5

 14.10.4 סיבות לאישור קו ב', לפי תכונות נבחרות של האוכלוסייה 6
14.10.8 

 14.1.2 הצלחת הרכשה, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסייה 7

 14.1.3 נתוני סריקה -

התפלגות מספר ניסיונות נדרשים עד להרכשה מוצלחת )אחוזים(, לפי  8א
בחרות של האוכלוסייהתכונות נ  

14.1.4.1 

 14.1.4.1 התפלגות מספר ניסיונות תמונת פנים 8ב

 14.1.4.1 התפלגות מספר ניסיונות יד ימין 8ג

 14.1.4.1 התפלגות מספר ניסיונות יד שמאל 8ד

 14.1.4.2 הזמן הממוצע הנדרש להרכשה מוצלחת, לפי תכונות נבחרות באוכלוסייה 9א

ן הנדרשים להרכשה מוצלחת, לפי תכונות נבחרות התפלגות משכי הזמ 9ב
 באוכלוסייה

14.1.4.2 
14.10.10 

1014טביעות אצבע, ינואר עד מרץ  -איכות ההרכשה 10א  14.1.4.5 

)כל  1014אפריל עד יוני  NISTטביעות אצבע, ציון  -איכות ההרכשה 10ב
 הנטילות(

14.1.5.1 

)הנטילות  1014אפריל עד יוני  NISTטביעות אצבע, ציון  -איכות ההרכשה 10ג
 שנשלחו למאגר(

14.1.5.1 

צילום פנים, לפי תכונות נבחרות באוכלוסייה -איכות ההרכשה 11  14.1.5.2 

 14.1.4.5 מספר הרכשות לכל זהות, לפי תכונות נבחרות באוכלוסייה 12

פונההתפלגות מספר השוואות עבור  13  14.2.5 

ה לפי תכונות נבחרותהתפלגות מספר ניסיונות השווא 14  14.2.1 

 התפלגות תוצאות השוואה לפי תכונות נבחרות 15
 

14.2.2 
14.2.3 

ברמת השוואה – התפלגות משך זמן ביצוע השוואה לפי תכונות נבחרות 16  14.2.8 

 14.2.8 ברמת פנייה – התפלגות משך זמן ביצוע השוואה לפי תכונות נבחרות 17

 14.4.2 מספר הפניות הכולל למאגר 18

 14.4.8 זמני תגובה )משליחה למאגר עד לקבלת תשובה( 19

  )אחוזים( תיעוד בלשכות בקשתשביעות רצון מתהליך  20

  )אחוזים( שביעות רצון ממשכי הזמן בתהליך הנפקת תעודה 21

  השתתפות בתהליך הביומטרי-חשיפה למערך הסברה וסיבת אי 22

  ונות נבחרות של האוכלוסיהסיבות לבקשת תיעוד חכם, לפי תכ 23

  סיכום מדידה והערכה 24
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 סקר שביעות רצון  מהימנות אומדני : 4נספח 

 
( 7)פרק  של סקר שביעות רצון מתהליך הטיפול בבקשה להנפקת תיעוד בלשכותהאומדנים 

 מבוססים על סקר מדגמי ועלולים להיות חשופים לטעויות שונות. 

 טעויות דגימה .0

"האוכלוסייה" ייקרא נובעות מכך שנחקר רק מדגם ולא כלל אוכלוסיית הסקר ) יותטעויות מדגמ

בהמשך(. המדגם שהסקר הנוכחי מבוסס עליו הוא רק אחד מתוך מספר רב של מדגמים אפשריים, 

שהיו יכולים להתקבל באותה שיטת דגימה ובאותו גודל. ברור כי אומדנים המבוססים על מדגמים 

מזה, וכמעט כולם יהיו שונים מהערך שהיה מתקבל אילו נאסף המידע מכל  שונים יהיו שונים זה

 ולא ממדגם. (-)יסומן ב האוכלוסייה

הוא הערך הנאמד לפי המדגם המסוים של הסקר לערך שהיה מתקבל אילו נאסף המידע   האומדן

 מכל האוכלוסייה.

יא מידה ממוצעת של השוני בין כל האומדנים השונים שהיו ה  טעות דגימה של האומדן

יכולים להתקבל מכל המדגמים האפשריים באותו גודל ובאותה שיטה, לבין הערך המתקבל 

מאיסוף המידע מכל האוכלוסייה, באותם תנאים של איסוף הנתונים שנעשה בסקר. ניתן לאמוד 

שביעות רצון מתהליך הטיפול בבקשה את טעות הדגימה מנתוני הסקר. עבור האומדנים מסקר 

, חושבו אומדנים לטעויות הדגימה )אינם מוצגים 7להנפקת תיעוד בלשכות המוצגים בפרק 

בפרסום(. ערכי טעויות  הדגימה יחד עם האומדנים אפשרו לערוך בדיקת השערות כדי לבחון האם 

 ההפרש בין אומדני שתי קבוצות מובהק או לא. 

המוגדרת )או בקיצור טד"י(  טעות הדגימה היחסיתדיוק האומדן לפי לעתים נוח להעריך את 

. כדי להזהיר משימוש באומדנים  -כטעות הדגימה של האומדן, חלקי הערך הנאמד 

שהם בעלי רמת מהימנות  40%-ל 16%בין ד"י עם טהאומדנים טעויות דגימה גבוהות, ל החשופים

שהם ברמת מהימנות נמוכה מאד ומעלה  40%מדנים עם טד"י סוגריים ואילו אובנמוכה מוצגים 

 אינם מוצגים כלל ובמקום נרשם ".." בתא המתאים בלוח.

 טעויות לא מדגמיות .4

מדגמיות יכולות לנבוע מגורמים רבים בכל שלבי איסוף הנתונים ועיבודם, והן מצויות -טעויות לא

 דגם של יחידות.גם בתהליך בו אוספים מידע מכלל האוכלוסייה ולא רק ממ

 מדגמיות עיקריות בסקר הן:-טעויות לא

אינם משיבים פרטים שנדגמו לסקר : טעויות הנובעות מכך שהשבה-טעויות הנובעות מאי א.

עקב היעדרות, סירוב, או סיבות אחרות. דבר זה עלול לגרום להטיה מסוימת באומדנים, 

שלא השיבו לסקר. שיטת משום שתכונותיהם של המשיבים עלולות להיות שונות מאלה 

 האמידה מיועדת לצמצם הטיה זו.

טעויות תשובה: טעויות הנובעות מאי הבנת השאלות, חוסר רצון או חוסר יכולת להשיב נכון  ב.

 או הצגת שאלה בדרך לא נכונה. 
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טעויות בהקלדת הנתונים: תשובות המשיבים מוקלדות על ידי הסוקר אל המחשב והם  ג.

ר חלקן מאותרות ומתוקנות באמצעות ביקורות הנערכות בעזרת חשופים לטעויות, אש

 . ניהול הסקרתוכנת 

חלק מהטעויות מתוקנות  .טעויות בשלבי העיבוד השונים: טעויות בתהליך עיבוד החומר ד.

 באמצעות ביקורות הנערכות על הנתונים המתקבלים.

 אמודלוב בלתי אפשרי( בעוד שטעויות הדגימה ניתנות לאמידה מתוך נתוני הסקר, קשה )ולר

מדגמיות. יש להדגיש שבתכנון -ערכות כמותיות לגבי הטעויות הלאכאן המדגמיות ואין -טעויות לא

 .הסקר ובביצועו נעשו מאמצים להקטין ככל האפשר את מספר הטעויות

 


