
 

 סקר שביעות רצון מתהליך הטיפול בבקשה להנפקת תיעוד בלשכות

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

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

רצונם של האזרחים בנוגע לתהליך החדש, לזהות מניעים לבחירה בתיעוד חכם לעומת תיעוד רגיל, 

נקודות הטעונות שיפור בתהליך ולמקד את ההסברה בנושא השתתפות הציבור בתהליך  לזהות

 הביומטרי.

סיבות ההגעה ללשכה, הבנת חומר ההסברה, סיבות לבקשת  של הסקר כוללים: חקירההתחומי 

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

 ליך וכן שאלות רקע. השתתפות מלאה בתה

ומעלה שאינם תושבים  81אוכלוסיית הסקר הם כל הפונים ללשכות רשות האוכלוסין, בני 

ארעיים, לשם הנפקת תעודת זהות או דרכון, בין אם ביומטרי או רגיל. המסגרת לדגימה התבססה 

תיעוד  על קובץ שהתקבל מדי שבוע וכלל את כל הפונים ללשכות רשות האוכלוסין לצורך הנפקת

 ובהתאם להגדרת אוכלוסיית הסקר.

המדגם לסקר הוצא מדי שבוע כדי ליצור קשר עם הנדגמים קרוב ככל הניתן למועד בו ביקרו 

ביומטרי או רגיל. בכל שכבה  –בלשכת האוכלוסין. המדגם היה מדגם שכבות בהתאם לסוג התיעוד 

יל והוצא מדגם מקרי שיטתי. סך הרשומות במסגרת הדגימה מוינו לפי לשכה, דת מקובצת, מין וג

 פרטים.  9966הכל נדגמו מתחילת מאי ועד נובמבר 

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

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

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

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

 הראשונה. 

הוזמנה ונמסרה תעודת זהות ביומטרית.  1,878-(. ל07%השיבו לסקר ) 1,588הנדגמים  9,966מבין 

 הנדגמים.  9,999בפועל היו  לא היו שייכים לאוכלוסיית הסקר ולכן 99מסך הנדגמים, 

 מובאת התפלגות תוצאות הפקידה לנדגמים בסקר.  15בלוח 



 

 : התפלגות תוצאות הפקידה לנדגמים בסקר52לוח 

 אחוזים מהשייכים לאוכלוסייה סך הכל 

 877.7% 9,999 סך הכל נדגמים שייכים לאוכלוסיית הסקר   

 07.6% 1,588 מהם השיבו          

 16.8% 8,155 לא השיבו סך הכל          

   מתוכם:

 9.9% 189 סירבו                  

 9.9% 181 קושי זמני                  

 9.1% 185 קשיי שפה                  

 8.6% 811 לא אותרו                  

 1.1% 591 לא טופלו )מרביתם חסרי טלפון(                  
 סיבות אחרות כולל נפקדו חלקית                  
 5.5% 959 שלא נכנסו לעיבודי הסקר                 

האומדנים בסקר מתבססים על המשיבים בלבד. כדי להפיק אומדנים עם תכונות קיבל כל משיב 

משקל, הנקרא גם מקדם ניפוח, שמבטא את אומדן מספר הפרטים באוכלוסייה אותו הוא מייצג 

קשורה לשיטת הדגימה  (שיטת האמידהבאומדני הסקר. השיטה לקביעת המשקלות )נקראת גם 

ולבעיות שונות באיסוף הנתונים. אחת הבעיות השכיחות היא שלא כל מי שנדגם השיב לסקר 

ויחידות אשר לא השיבו לסקר אינן בהכרח דומות בתכונותיהם ליחידות המשיבות ולכן עלולות 

לנבוע לגרום להטיה באומדני הסקר. שיטת האמידה מיועדת לצמצם בעיקר את ההטיות העלולות 

 מאי השבה.

תהליך האמידה כולל שלושה שלבים: בשלב ראשון כל משיב קיבל מקדם ניפוח ראשוני שהוא 

נערך תיקון שלב השני בהיפוך הסתברות הדגימה, המבטא את הדיפרנציאליות בתכנון המדגם; 

בשלב השלישי חושבו מקדמי הניפוח לאי השבה עבור מזמיני תיעוד ביומטרי ורגיל בנפרד. 

לפיה מתאימים את התפלגות המדגם המנופח במקדמי הניפוח של  Raking-הסופיים בשיטת ה

נתוני סך הפרטים שפנו ללשכות להנפקת תעודה ובהתאם התפלגויות של שלוש השלב הקודם ל

 : להגדרת אוכלוסיית הסקר

  קבוצות. 89 – מין * קבוצות גיל * קבוצות אוכלוסייה  לפינתוני סך הכל פרטים 

 קבוצות. 1 – י סך הכל פרטים לפי  סוג התיעוד נתונ 

  קבוצות. 16 –לשכות )חלק מהלשכות קובצו עקב מיעוט נדגמים( לפי נתוני סך הכל פרטים 

איכות האומדנים נבחנה בכלים סטטיסטיים מקובלים. בדו"ח זה מוצגים אך ורק נתונים אשר 

סים על מספר קטן של מקרים או . נתונים המבוס15%טעות הדגימה היחסית עבורם לא עולה על 



 

נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה צוינו בסוגרים ונתונים שאינם ניתנים לפרסום בשל טעות 

דגימה יחסית גבוהה מאוד מופיעים בצורת שתי נקודות. הרחבה על מהימנות האומדנים מוצגת 

 .9בנספח 

וצות זרות בוצעו מבחנים במטרה לבחון מובהקות סטטיסטית של הפרשים בין אומדני קב

. עבור כל השוואה לה בוצעה בדיקת מובהקות צוין האם  5%סטטיסטיים ברמת מובהקות של 

ההפרש מובהק או לא. על מנת לחשב מובהקות עבור השוואות נוספות מעבר לאלו שפורטו בדו"ח 

ובהקות המשתמש יכול לפנות לעורכי הדוח על מנת לקבל הדרכה ומידע עזר לביצוע בדיקות מ

 נוספות. 

 

 שביעות רצון מתהליך הטיפול בבקשה להנפקת תיעוד בלשכות–ממצאים מסקר א' 

 שביעות רצון כללית מתהליך בקשת התיעוד

מתאר את שביעות הרצון הכללית מתהליך בקשת תיעוד בלשכה, לפי סוג התהליך שעברו,  19לוח 

 .  1כלומר תיעוד ביומטרי או תיעוד רגיל

שביעות רצון במידה רבה  -מהתושבים שבקשו תיעוד רגיל מרוצים )להלן 91.1% -ניתן לראות ש

מהפונים בשני סוגי  19%-מהתושבים שבקשו תיעוד ביומטרי מרוצים. כ 90.9% -ורבה מאד(, ו

שביעות רצון  -אינם מרוצים )להלן 6-81%התהליכים מדווחים על שביעות רצון מסוימת, וכ 

 שביעות רצון(. מועטה או חוסר

מידת שביעות הרצון בקרב הפונים שעברו תהליך הביומטרי גבוהה במעט ממידת שביעות הרצון 

בהתאמה( אם כי הפרש זה אינו מובהק  91%לעומת  90%בקרב הפונים שעברו תהליך רגיל )

 סטטיסטית. 

ותר מנשים. בשני סוגי התהליכים )בקשה לתיעוד רגיל ולתיעוד ביומטרי(, גברים שבעי רצון י

ההבדל בין המינים מובהק סטטיסטית בשני התהליכים. כמו כן, ערבים יותר שבעי רצון מאשר 

יהודים ואחרים )ההבדל  מובהק בשני התהליכים(. בנוסף, ניתן לראות שחרדים, דתיים 

ומסורתיים יותר שבעי רצון מתהליך בקשת תיעוד בלשכות מאשר חילוניים ולא דתיים )ההבדל 

באשר לתכונת כוח העבודה, פונים שאינם עובדים מרוצים יותר מפונים שעובדים. כל  מובהק(.

 ההבדלים מובהקים סטטיסטית.

 

                                                           
 תיעוד ביומטרי ותיעוד רגיל באותו יום, נחקרו בעניין שביעות רצונם מהתהליך הביומטרי. מבקשי  1



 

תיעוד בלשכות, לפי סוג תהליך ותכונות נבחרות של  בקשת: שביעות רצון מתהליך 52לוח 

 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  
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 9.6 23.1 67.3 12.3 23.4 64.4 סה"כ

 9.1 21.7 69.2 10.8 22.0 67.2 גברים

 10.2 24.8 65.0 13.7 24.7 61.6 נשים

 קבוצת גיל

18-25 65.8 22.9 11.3 68.7 21.8 9.6 

26-39 62.7 23.5 13.7 63.6 24.6 11.8 

40-59 61.1 25.8 13.1 65.3 24.1 10.5 

60+ 71.4 19.2 9.5 74.5 20.4 5.0 

 קבוצת אוכלוסייה

 10.6 23.8 65.6 13.9 23.6 62.5 יהודים ואחרים

 5.7 20.2 74.1 6.5 22.5 71.0 ערבים

 ותק בארץ

 11.3 23.7 65.0 12.8 23.3 63.9 ילידי ישראל

 7.2 22.2 70.5 10.7 23.6 65.7 ילידי חו"ל

 עבודה

 10.9 24.1 65.0 13.3 24.2 62.5 עבד בשבוע האחרון

 6.3 20.8 72.9 9.9 21.9 68.2 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרה דתית

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

64.3 23.9 11.8 66.9 21.9 11.2 

 11.8 25.4 62.9 16.2 25.1 58.7 לא דתיים וחילוניים

 השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ חטיבת 

 ביניים/ תיכון

68.8 21.9 9.4 73.7 19.5 6.8 

 8.1 23.4 68.5 9.7 23.5 66.9 תעודת בגרות

 11.4 22.3 66.3 10.7 20.6 68.6 תעודה על תיכונית

 11.5 26.3 62.2 17.5 26.3 56.3 אקדמאיתתעודה 

 אשכול חברתי כלכלי

 (3.7) 16.7 79.6 (4.1) 23.3 72.7 1-2אשכול 

 10 23.3 66.8 10.2 25.6 64.1 3-4אשכול 

 9 21.2 69.5 12.2 19.7 68.1 5-6אשכול 

 12 28.3 59.5 17.3 25.4 57.3 7-8אשכול 

 .. (36.7) (44.9) .. 50.4 (38.4) 9-11אשכול 

 מחוז

 15.0 30.0 54.9 12.2 28.9 58.9 מחוז ירושלים

 4.46 16.6 78.9 7.5 17.6 75.0 מחוז הצפון



 

 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  
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 (5.7) 23.4 70.9 7.3 20.5 72.2 מחוז חיפה

 10.2 24.1 65.7 13.7 24.9 61.3 מחוז המרכז

 16.7 28.4 55.0 17.2 26.4 56.5 מחוז תל אביב

 9.2 22.1 68.7 13.6 17.2 69.2 מחוז הדרום

 (14.5) (21.0) 64.6 (9.2) 29.5 61.3 אזור יהודה והשומרון

 
 

 שביעות רצון מהמיומנות של נותן השרות במתן הסברים

מהפונים מרוצים מהמיומנות של נותן השרות במתן הסברים  17.7%ניתן לראות כי  10בלוח 

מרוצים בתהליך הביומטרי. השיעור הגבוה ביותר של חוסר  05.0%בתהליך של תיעוד רגיל, לעומת 

 (. 81.1%שביעות רצון היה בקרב נשים שבחרו בתעודה  ביומטרית )

, לפי סוג תהליך ותכונות נבחרות מהמיומנות של נותן השרות במתן הסברים : שביעות רצון52לוח 

 ה )אחוזים(ישל האוכלוסי

 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 
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 11.7 12.7 75.7 8.8 11.2 80.0 סך הכל

 9.6 12.5 78.0 7.6 10.3 82.1 גברים

 14.2 12.9 72.9 9.9 12.1 77.9 נשים

 קבוצת גיל

18-25 79.7 12.1 8.3 76.3 12.8 11.0 

26-39 81.4 10.6 8.0 74.0 12.9 13.1 

40-59 80.1 10.6 9.2 75.0 11.9 13.1 

60+ 77.3 11.7 11.0 78.8 13.6 7.7 

 קבוצת אוכלוסייה

 11.4 12.9 75.6 9.3 10.4 80.3 יהודים ואחרים

 12.5 11.7 75.9 7.0 14.1 78.9 ערבים

 ותק בארץ

 11.1 11.5 77.4 8.1 10.9 80.9 ילידי ישראל

 12.4 14.4 73.2 10.7 12.1 77.1 ילידי חו"ל

 עבודה

 11.8 12.2 76.0 8.3 11.8 79.9 בשבוע האחרוןעבד 

 11.4 14.2 74.5 9.5 10.0 80.5 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרה דתית

 10.0 12.7 77.3 9.0 10.0 81.0 חרדים דתיים ומסורתיים



 

 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 
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 13.2 12.3 74.4 9.2 10.1 80.7 לא דתיים וחילוניים

 השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ חטיבת 

 ביניים/ תיכון

82.8 11.1 6.1 77.9 11.6 10.5 

 9.4 13.2 77.4 9.3 10.9 79.8 תעודת בגרות

 15.5 13.1 71.4 8.0 7.9 84.1 תעודה על תיכונית

 12.1 12.5 75.4 10.1 13.1 76.8 תעודה אקדמאית

 אשכול חברתי כלכלי

 14.0 7.9 78.2 (6.2) 11.7 82.1 1-2אשכול 

 11.6 13.6 74.8 6.7 12.8 80.5 3-4אשכול 

 12.4 11.9 75.7 11.1 10.2 78.7 5-6אשכול 

 8.5 15.3 76.2 8.6 11.3 80.2 7-8אשכול 

 .. .. 78.1 .. .. 93.0 9-11אשכול 

 (42.8) .. (48.6) .. .. 81.0 חסרי אשכול

 מחוז

 (8.1) 21.2 70.7 8.8 13.8 77.4 מחוז ירושלים

 12.3 6.8 80.9 (5.3) 11.8 82.9 מחוז הצפון

 16.5 14.1 69.4 (6.0) 11.0 83.0 מחוז חיפה

 9.9 11.7 78.4 9.9 10.3 79.9 מחוז המרכז

 13.1 15.8 71.2 11.4 12.6 75.9 מחוז תל אביב

 11.4 14.2 74.4 10.9 9.7 79.3 מחוז הדרום

 .. .. 87.5 .. .. 91.7 אזור יהודה והשומרון

 

 שביעות רצון מהיחס של נותן השרות

מהפונים מרוצים מהיחס של נותן השרות בתהליך הביומטרי, ושיעור  19%ניתן לראות כי  11בלוח 

 5.9% -מדווחים על חוסר שביעות רצון בתהליך הביומטרי, ו 1.9%(. רק 11%דומה בתהליך הרגיל )

 מרגישים כך בתהליך הרגיל. 

 



 

 היכונות נבחרות של האוכלוסי, לפי סוג תהליך ותהיחס של נותן השרות: שביעות רצון מ52לוח 

 )אחוזים(

 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  
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 4.6 9.1 86.3 5.6 10.2 84.3 סה"כ

 3.7 8.6 87.7 4.8 8.8 86.4 גברים

 5.6 9.7 84.7 6.3 11.5 82.2 נשים

 קבוצת גיל

18-25 83.4 10.2 6.4 83.5 10.3 6.2 

26-39 84.8 9.4 5.8 84.7 10.0 5.3 

40-59 83.8 11.3 4.9 87.3 8.4 4.3 

60+ 86.1 9.5 (4.3) 89.7 8.1 (2.3) 

 אוכלוסייהקבוצת 

 4.0 8.5 87.5 5.8 9.5 84.7 יהודים ואחרים

 6.9 11.7 81.5 4.6 12.4 82.9 ערבים

 ותק בארץ

 5.1 8.1 86.8 5.7 9.5 84.8 ילידי ישראל

 3.8 10.5 85.7 5.2 12.1 82.7 ילידי חו"ל

 עבודה

 4.9 9.0 86.2 5.9 9.0 85.1 עבד בשבוע האחרון

 3.8 9.1 87.0 4.7 12.6 82.7 לא עבד בשבוע האחרון

 יתדתהגדרה 

 4.1 6.8 89.2 5.3 10.3 84.4 חרדים דתיים ומסורתיים

 4.1 9.5 86.4 6.7 8.1 85.3 לא דתיים וחילוניים

 השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ חטיבת ביניים/ 

 תיכון

84.5 11.0 (4.5) 87.1 7.9 4.9 

 5.7 8.3 86.1 5.6 10.2 84.2 תעודת בגרות

 5.0 8.8 86.2 5.4 7.3 87.3 תעודה על תיכונית

 2.9 10.5 86.6 6.3 10.9 82.8 תעודה אקדמאית

 אשכול חברתי כלכי

 (8.0) 7.0 85.0 .. 12.4 84.0 1-2אשכול 

 5.6 10.8 83.6 5.5 10.5 84.0 3-4אשכול 

 3.7 8.6 87.7 6.7 9.1 84.1 5-6אשכול 

 3.1 9.1 87.8 4.8 10.5 84.7 7-8אשכול 

 .. .. 78.3 . .. 91.4 9-11אשכול 

 .. .. 68.9 .. .. 81.0 חסרי אשכול

 מחוז

 (4.6) 14.0 81.4 (5.8) 11.7 82.5 מחוז ירושלים

 3.7 8.3 88.0 (4.5) 8.3 87.2 מחוז הצפון

 7.9 10.3 81.9 (4.3) 10.2 85.5 מחוז חיפה



 

 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  
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון מעטה 

 ובכלל לא

 3.9 7.8 88.3 6.7 8.8 84.6 מחוז המרכז

 (3.1) 12.3 84.6 5.7 14.2 80.1 אביבמחוז תל 

 5.6 7.3 87.1 (5.1) 8.4 86.6 מחוז הדרום

 . .. 95.1 .. (7.2) 86.8 אזור יהודה והשומרון

 

 שביעות רצון מהתנאים הפיזיים בלשכות

מהפונים מרוצים מהתנאים הפיזיים בלשכות. כחמישית  97%ניתן לראות כי מעל ל 16בלוח 

אינם מרוצים. באופן כללי, הערבים יותר  89-80% -שביעות רצון מסוימת וכמהפונים מדווחים על 

 מרוצים מהתנאים הפיזיים בלשכות, לעומת קבוצת האוכלוסייה יהודים ואחרים )ההבדל מובהק(.

הנשים פחות שבעות רצון מהתנאים הפיזיים בלשכה לעומת גברים, כאשר ההבדל בין המינים 

 מובהק בתהליך הביומטרי.מובהק בתהליך הרגיל אך אינו 

, לפי סוג תהליך ותכונות נבחרות של מהתנאים הפיזיים בלשכה: שביעות רצון 52לוח 

 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  
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון 

מעטה 
 ובכלל לא

 17.4 21.1 61.5 16.6 20.4 63.0  סה"כ

 17.0 20.3 62.7 13.5 18.4 68.1 גברים

 17.9 22.0 60.1 19.7 22.5 57.8 נשים

 קבוצת גיל

18-25 66.2 20.1 13.7 64.3 19.6 16.1 

26-39 62.2 20.3 17.5 61.3 22.1 16.6 

40-59 59.3 21.6 19.1 58.1 22.8 19.1 

60+ 64.5 19.0 16.5 65.2 18.1 16.8 

 היקבוצת אוכלוסי

 19.4 23.1 57.6 19.2 21.0 59.9 יהודים ואחרים

 9.3 12.9 77.8 7.6 18.4 74.0 ערבים

             ותק בארץ

 19.6 21.1 59.3 16.9 20.3 62.8 ילידי ישראל

 14.3 21.0 64.8 15.7 20.7 63.6 ילידי חו"ל

 עבודה

 17.3 22.2 60.5 18.1 20.3 61.5 עבד בשבוע האחרון

 17.0 18.3 64.7 12.1 21.9 66.0 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרה דתית

 20.7 22.8 56.4 16.9 21.7 61.5 חרדים דתיים ומסורתיים

 20.9 23.0 56.2 21.3 21.8 57.0 לא דתיים וחילוניים



 

 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  
רצון 

במידה 
 מסוימת

שביעות 
רצון 

מעטה 
 ובכלל לא

 השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ חטיבת ביניים/ 

 תיכון

69.4 18.8 11.8 70.0 15.1 14.9 

 14.0 20.4 65.6 13.2 21.8 65.0 תעודת בגרות

 18.7 22.9 58.4 12.9 20.3 66.9 תעודה על תיכונית

 20.2 25.5 54.3 24.0 22.0 54.0 תעודה אקדמאית

 אשכול חברתי כלכלי

 12.0 10.2 77.8 (8.3) 17.4 74.3 1-2אשכול 

 14.3 20.1 65.6 15.2 23.2 61.7 3-4אשכול 

 17.1 22.0 61.0 17.0 17.6 65.4 5-6אשכול 

 22.4 24.8 52.9 19.7 22.6 57.8 7-8אשכול 

 48.7 .. (32.9) (33.6) (27.7) (38.7) 9-11אשכול 

 .. .. (55.5) .. .. 85.8 חסרי אשכול

 מחוז

 27.1 20.0 53.0 21.9 26.6 51.5 מחוז ירושלים

 12.1 15.9 72.1 11.9 15.8 72.3 מחוז הצפון

 12.1 19.0 69.0 8.4 18.6 73.1 מחוז חיפה

 18.4 24.7 56.9 21.2 20.3 58.6 מחוז המרכז

 25.2 28.0 46.8 17.3 24.4 58.3 מחוז תל אביב

 15.1 19.3 65.6 11.4 14.9 73.7 מחוז הדרום

 22.7 (20.1) 57.2 23.6 20.4 56.0 אזור יהודה והשומרון

 

 מהמיומנות של נותן השרות בהפעלת הציוד הטכנולוגישביעות רצון 

ממבקשי תיעוד ביומטרי, היו מרוצים מהמיומנות של נותן  16% -ניתן לראות כי קרוב ל 97בלוח 

נטילת תמונה  –השרות בכל הקשור בהפעלת הציוד הטכנולוגי, הכולל את הציוד לביצוע ההרכשה 

פנים וטביעות אצבעות. יש לזכור שציוד זה הוא חדיש ומהווה תהליך חדש  אליו נותני השרות היו 

 ריכים לעבור הכשרה ולרכוש מיומנות. צ

ממבקשי תיעוד ביומטרי מדווחים כי ימליצו לחברים  ולבני  16% -כמו כן, ניתן לראות בלוח כי כ

 משפחה להוציא תיעוד ביומטרי. 

 

  



 

 

 

, , והמלצה לחברים: שביעות רצון מהמיומנות של נותן השרות בהפעלת הציוד הטכנולוגי03לוח 

 )אחוזים( ביומטרילמבקשי תיעוד 

 

שביעות  רצון 
במידה רבה 
ובמידה רבה 

 מאוד

שביעות  רצון 
 במידה מסוימת

שביעות רצון 
 מעטה ובכלל לא

 ימליצו לחברים

 89.3 3.4 8 88.6  סך הכל

 88.6 3.3 6.9 89.8 גברים

 90.0 3.4 9.4 87.2 נשים

   קבוצת גיל

18-25 87.3 8.1 4.6 88.8 

26-39 87.5 9.6 3 86.9 

40-59 89.2 7.3 3.4 89.8 

60+ 90.5 6.9 2.6 92.2 

   קבוצת אוכלוסייה

 88.4 3.2 7.7 89.1 יהודים ואחרים

 92.4 3.9 9.5 86.6 ערבים

   ותק בארץ

 86.7 3.8 6.9 89.3 ילידי ישראל

 92.8 2.8 9.7 87.5 ילידי חו"ל

   עבודה

 89.1 3.3 8.1 88.6 עבד בשבוע האחרון

 91.1 3.5 8 88.5 בשבוע האחרוןלא עבד 

   הגדרת דתיות

 91.0 3.2 7.3 89.6 חרדים דתיים ומסורתיים

 85.0 3.1 7.4 89.6 לא דתיים וחילוניים

   השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ חטיבת ביניים/ 

 תיכון
86.9 8.7 4.4 90.1 

 93.2 2.7- 6.9 90.4 תעודת בגרות

 91.5 2.1- 10.4 87.6 תעודה על תיכונית

 85.7 3.81 6.6 89.6 תעודה אקדמאית

   אשכול חברתי כלכלי

 94.1 3.8- 6.1- 90.2 1-2אשכול 

 89.8 4 10.6 85.4 3-4אשכול 

 90.7 3.1 6.9 90 5-6אשכול 

 83.5 2.9- 7.7 89.5 7-8אשכול 

 79.4 .. .. 84.9 9-11אשכול 



 

 

שביעות  רצון 
במידה רבה 
ובמידה רבה 

 מאוד

שביעות  רצון 
 במידה מסוימת

שביעות רצון 
 מעטה ובכלל לא

 ימליצו לחברים

 86.7 . 42.5- 57.6- חסרי אשכול

   מחוז

 88.8 .. 13.2 83.5 מחוז ירושלים

 92.3 2.3- 6.6 91.1 מחוז הצפון

 90.1 2.9- 11.2 85.9 מחוז חיפה

 88.9 4.6 6 89.4 מחוז המרכז

 78.3 3- 7.9 89.1 מחוז תל אביב

 92.5 3.1- 8.4 88.6 מחוז הדרום

 92.8 .. .. 88.7 אזור יהודה והשומרון

 

 שביעות רצון ממשך זמן התהליך

מהפונים שבקשו תיעוד  17% -מתאר את שביעות הרצון ממשך הזמן שארך התהליך. כ 98לוח 

( 11%ביומטרי דווחו שמשך הזמן שהתהליך ארך הפריע או הפריע מאד, ושיעור גבוה יותר )

-מהפונים שביקשו תיעוד רגיל דווחו על תחושה דומה )ההבדל מובהק(. בשני סוגי התהליכים כ

 ו שמשך הזמן לא כל כך הפריע. מהנחקרים דווח 80%

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

 על מידת הפרעה גבוהה יותר )שקולה לירידה בשביעות הרצון( בעניין משך זמן התהליך.

נטילת אצבע רלוונטי רק  יש לציין שהזמנים הם על פי דיווח עצמי של הנדגמים. זמן אימות וזמן

 לתיעוד הביומטרי. 

 : שביעות רצון ממשכי הזמן בתהליך הנפקת תעודה, לפי משך התהליך )אחוזים(03לוח 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

הפריע   
והפריע 

 מאוד

לא הפריע 
 כל כך 

לא הפריע 
 בכלל

הפריע 
והפריע 

 מאוד

לא הפריע 
 כל כך 

לא הפריע 
 בכלל

 42.7 17.4 39.9 38.4 17.3 44.4 סך הכל

 זמן המתנה )דקות(

0-10 4.6 11.0 84.3 .. 6.0 92.6 

11-20 10.9 21.5 67.6 9.0 21.5 69.6 

21-30 29.3 33.8 36.9 17.2 29.8 53.1 

31-40 48.5 32.0 19.6 36.9 20.3 42.8 

41-50 67.1 23.2 (9.8) 47.4 26.8 25.7 

51-60 65.3 19.3 15.4 53.0 21.9 25.1 

61-90 73.5 12.8 13.7 62.6 16.4 21.0 

 11.9 10.5 77.6 7.9 7.0 85.2 מעל שעה וחצי

 זמן כולל

0-10 7.5 (6.9) 85.7 .. .. 94.1 

11-20 5.8 15.0 79.2 .. 6.4 91.6 

21-30 12.5 25.3 62.2 7.8 20.3 71.9 



 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

הפריע   
והפריע 

 מאוד

לא הפריע 
 כל כך 

לא הפריע 
 בכלל

הפריע 
והפריע 

 מאוד

לא הפריע 
 כל כך 

לא הפריע 
 בכלל

31-40 25.1 30.4 44.5 14.4 28.8 56.8 

41-50 46.9 26.3 26.8 28.5 26.7 44.8 

51-60 47.0 26.3 26.7 38.4 21.6 40.0 

61-90 63.5 21.8 14.7 50.3 24.3 25.4 

 14.9 11.4 73.7 9.4 8.4 82.2 מעל שעה וחצי

 זמן אימות 

0-2 . . . 36.4 14.6 49.0 

3-5 . . . 40.8 17.5 41.7 

 38.0 19.7 42.3 . . . דקות 6מעל 

 זמן נטילת טביעת אצבע

0-2 . . . 40.0 17.5 42.5 

3-5 . . . 43.2 20.6 36.2 

 41.6 .. 50.8 . . . דקות 6מעל 

 זמן צילום פנים

0-2 . . . 40.0 17.5 42.5 

3-5 . . . 42.9 18.3 38.7 

 (23.8) .. 59.4 . . . דקות 6מעל 

 

 סיבות אי בקשת תיעוד ביומטרי

הביומטרי, למי שביקש תיעוד רגיל. הפונים יכלו מתאר את הסיבות לאי השתתפות בתהליך  91לוח 

מהתושבים שהזמינו תיעוד רגיל דווחו  18% -לציין מספר סיבות בגינן לא הזמינו תיעוד ביומטרי. כ

מדווחים  1%לא רואה את היתרון בתעודה ביומטרית.  17%כי אין להם אמון במאגר הביומטרי, 

מדווחים כי על  15%הוא הצורך בהגעה נוספת,  כי הסיבה לחוסר רצונם להזמין תיעוד ביומטרי

מהפונים מדווחים כי נחשפו להסברה בעניין התיעוד  55% -אילוצי זמן. כמו כן, ניתן לראות שכ

 ברדיו, בטלוויזיה או באינטרנט(. הביומטרי לפני ההגעה ללשכה )

  

  )אחוזים( השתתפות בתהליך הביומטרי-: חשיפה למערך הסברה וסיבת אי05לוח 

  
חשיפה 

 להסברה

חוסר 
אמון 

במאגר 
 הביומטרי

בגלל 
הצורך 

בהגעה 
 נוספת

חוסר 
רצון 

להשתתף 
במהלך 

 ניסיוני

התנגדות 
 לחידושים

לא 
רואה 

את 
היתרון 

בתעודה 
 חכמה 

לא 
 הציעו

זקוק 
בדחיפות 
ואין זמן 

 לחכות

 אחר

 21.9 25.5 7.7 20.5 3.9 13.7 8.0 21.3 54.8 סה"כ

 21.6 25.9 6.6 21.5 3.3 12.9 7.8 22.1 58.1 גברים

 22.1 25.0 8.8 19.5 4.4 14.5 8.2 20.5 51.5 נשים

 קבוצת גיל

18-25 50.8 18.5 7.5 13.6 4.3 22.3 6.2 31.7 20.0 

26-39 58.8 25.0 10.4 15.9 3.4 20.9 8.1 26.5 19.5 

40-59 56.7 23.0 7.5 11.9 3.3 17.9 7.9 21.9 23.9 

60+ 51.0 15.9 4.7 12.6 5.1 20.5 9.9 15.9 27.3 



 

  
חשיפה 

 להסברה

חוסר 
אמון 

במאגר 
 הביומטרי

בגלל 
הצורך 

בהגעה 
 נוספת

חוסר 
רצון 

להשתתף 
במהלך 

 ניסיוני

התנגדות 
 לחידושים

לא 
רואה 

את 
היתרון 

בתעודה 
 חכמה 

לא 
 הציעו

זקוק 
בדחיפות 
ואין זמן 

 לחכות

 אחר

 קבוצת אוכלוסייה

 22.9 23.4 8.5 21.8 4.1 14.1 7.4 25.1 55.2 יהודים ואחרים

 18.2 32.8 4.6 15.7 3.1 12.3 10.3 7.5 53.3 ערבים

 ותק בארץ

 19.4 26.7 7.7 21.4 3.9 14.9 8.2 22.8 56.1 ילידי ישראל

 29.1 21.8 7.8 17.9 3.8 10.2 7.4 16.7 50.8 ילידי חו"ל

 עבודה

 20.7 26.9 7.9 21.6 4.0 14.6 8.5 25.1 58.6 ןעבד בשבוע האחרו

 24.7 23.6 7.8 18.2 3.9 12.0 7.3 13.7 47.8 לא עבד בשבוע הא

 הגדרה דתית

חרדים דתיים 
 ורתייםומס

49.4 21.2 7.2 12.6 5.0 21.5 10.5 23.0 23.7 

 19.2 25.2 7.4 23.8 3.6 16.4 6.8 32.6 65.2 םלא דתי וחילוניי

 השכלה

ללא תעודה או 
תעודת סיום בי"ס 

יסודי/ חטיבת ביניים/ 
 תיכון

47.4 12.7 9.1 10.9 4.8 18.9 8.2 23.7 23.7 

 20.2 31.1 8.2 22.1 4.0 14.0 7.9 21.0 55.0 תעודת בגרות

 21.3 25.4 9.3 18.9 4.5 11.4 7.8 21.0 52.7 תעודה על תיכוני

 21.3 23.4 6.6 21.5 3.1 16.9 8.0 29.7 65.2 תואר אקדמי

 ליאשכול חברתי כלכ

 18.9 36.8 4.7 16.2 .. 9.7 11.1 3.6 48.0 1-2אשכול 

 18.9 24.7 7.8 17.6 5.9 15.6 8.0 16.3 51.0 3-4אשכול 

 24.0 24.0 8.9 22.8 3.1 10.7 7.1 21.7 52.6 5-6אשכול 

 23.6 24.0 6.0 21.6 3.6 17.5 8.1 31.5 63.1 7-8אשכול 

 .. 35.0 22.7 24.9 .. .. .. 26.6 61.6 9-11אשכול 

 .. .. .. .. .. .. .. . 74.0 חסרי אשכול

 מחוז

 21.3 22.8 7.8 16.7 6.9 16.3 9.1 22.1 48.3 מחוז ירושלים

 19.8 37.6 4.0 19.3 2.6 12.5 7.7 11.8 56.1 מחוז הצפון

 20.8 27.4 8.0 18.0 3.5 11.0 8.4 19.1 56.4 מחוז חיפה

 21.7 20.5 9.5 21.5 3.6 16.1 6.9 25.3 55.2 מחוז המרכז

 24.7 22.1 8.1 23.1 3.7 13.9 8.5 28.0 57.1 מחוז תל אביב

 21.7 27.1 7.4 21.5 3.2 10.6 8.8 17.2 54.9 מחוז הדרום

 22.9 23.0 .. 24.0 .. 10.9 .. 17.0 54.0 מרוןאזור יהודה והשו

 

 סיבות לבקשת תיעוד ביומטרי 

אפשרות  מתאר את הסיבות של מבקשי תעוד ביומטרי להזמנת תיעוד שכזה. גם כאן, היתה 99לוח 

 97%  -מהמקרים בחרו שהתעודה בטוחה יותר )לא ניתנת לזיוף(, כ 11% -לציין מספר סיבות.  ב

ציינו כי  19%מציינים שהדרכון הביומטרי מאפשר מעבר גבול מהיר יותר בנסיעות לחו"ל. בנוסף, 



 

יעוד בחרו בת 81%ציינו כי התעודה חדישה ומשוכללת.  11%התעודה נוחה ועמידה יותר, וכמעט 

דיווחו שהם  88%ביומטרי בגלל האפשרות לקבל ממשרדי ממשלה שירותים מרחוק.  כמעט 

 אדישים בין שתי השיטות. 

 98.6%ניתן לראות הבדל מגדרי, כאשר יותר גברים מדווחים כי התעודה נוחה ועמידה יותר )

 -גברים 1.9%נשים לעומת  89.0%נשים(. יותר נשים אדישות בין שתי השיטות ) 17.1%לעומת 

 ההבדל מובהק(.

פי שתים בהשוואה לערבים   -מהיהודים בדעה כי מעבר הגבול נוח יותר עם דרכון ביומטרי 99%

 )ההבדל מובהק(.

 יהי:  סיבות לבקשת תיעוד חכם, לפי תכונות נבחרות של האוכלוס00לוח 

 
חשיפה 
 להסברה

התעודה 
בטוחה 

 יותר

התעודה 
חדישה 

 ומשוכללת

התעודה 
נוחה 

ועמידה 
 יותר

התעודה 
אסטתית 

 יותר

בעתיד 
התעודה 
תאפשר 
לקבל 

ממשרדי 
הממשלה 
שירותים 

 מרחוק

הדרכון 
הביומטרי 
מאפשר 
מעבר 
גבול 
מהיר 
יותר 

בנסיעות 
 לחו"ל

ברצוני 
להיות 
חלק 

מתהליך 
חדש עם 
אפשרות 
להשפיע 

על 
המשך 
 הדרך

אני 
אדיש 
לשתי 
 השיטות

 אחר

 16.7 10.9 12.2 29.6 14.1 13.6 26.7 22.5 42.4 51.2 סך הכל

 14.1 8.6 13.8 30.7 15.6 16.8 31.9 24.1 43.9 55.8 גברים

 19.8 13.7 10.3 28.4 12.3 9.8 20.4 20.5 40.7 45.6 נשים

 קבוצת גיל
          

18-25 45.6 43.0 24.4 29.9 17.1 12.4 31.3 10.3 13.0 14.8 

26-39 48.1 41.2 24.4 33.2 15.1 16.6 27.5 10.1 8.9 14.9 

40-59 54.0 45.1 22.1 23.5 12.7 14.2 32.2 13.4 11.0 14.8 

60+ 56.0 38.9 18.7 20.1 9.7 12.1 26.6 14.9 11.5 24.3 

קבוצת 
           אוכלוסייה

 18.4 10.5 13.6 33.1 14.8 14.3 25.7 20.8 41.4 52.4 יהודים ואחרים

 9.8 12.8 6.4 15.4 11.4 10.8 30.8 29.3 46.5 46.1 ערבים

 ותק בארץ
          

 15.2 11.4 12.3 28.8 13.6 13.7 26.0 23.8 42.8 52.4 ילידי ישראל

 18.8 10.3 12.1 30.9 14.8 13.5 27.6 20.6 41.9 49.3 ילידי חו"ל

 עבודה
          

עבד בשבוע 
 האחרון

52.0 43.5 22.9 27.9 15.0 15.2 32.5 12.6 10.2 15.5 

לא עבד 
בשבוע 
 האחרון

49.6 40.8 21.3 24.2 10.5 12.2 24.1 11.2 12.7 19.0 

 הגדרה דתית
          

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

47.5 42.2 22.2 26.7 14.5 14.7 31.0 12.5 9.5 18.7 

לא דתיים 
 וחילוניים

57.2 41.3 19.4 23.7 13.0 14.7 36.3 14.7 11.2 17.5 

 השכלה
          

או ללא תעודה 
תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ 

חטיבת ביניים/ 
 תיכון

40.3 38.3 20.4 24.6 10.7 9.2 19.3 9.5 15.8 15.5 



 

 
חשיפה 
 להסברה

התעודה 
בטוחה 

 יותר

התעודה 
חדישה 

 ומשוכללת

התעודה 
נוחה 

ועמידה 
 יותר

התעודה 
אסטתית 

 יותר

בעתיד 
התעודה 
תאפשר 
לקבל 

ממשרדי 
הממשלה 
שירותים 

 מרחוק

הדרכון 
הביומטרי 
מאפשר 
מעבר 
גבול 
מהיר 
יותר 

בנסיעות 
 לחו"ל

ברצוני 
להיות 
חלק 

מתהליך 
חדש עם 
אפשרות 
להשפיע 

על 
המשך 
 הדרך

אני 
אדיש 
לשתי 
 השיטות

 אחר

 14.0 11.6 10.2 28.4 11.9 15.2 28.3 23.2 46.4 49.9 תעודת בגרות

תעודה על 
 תיכונית

56.2 43.1 22.2 28.9 15.2 14.3 35.5 14.8 8.0 17.1 

תעודה 
 אקדמאית

59.3 43.4 24.0 26.7 14.0 20.5 37.1 14.7 8.6 16.8 

אשכול חברתי 
           כלכלי

 8.3 13.3 (7.0) 15.4 11.6 13.0 32.3 30.7 48.5 46.7 1-2אשכול 

 16.4 10.3 11.2 24.3 14.4 12.5 28.0 23.3 41.3 45.9 3-4אשכול 

 18.4 11.1 12.5 31.8 13.0 14.8 27.4 20.9 42.2 53.5 5-6אשכול 

 18.0 9.8 14.9 36.2 16.8 12.7 21.6 20.9 41.2 54.2 7-8אשכול 

 .. .. .. 60.0 .. .. (33.6) (34.1) 51.1 66.6 9-11אשכול 

 .. .. . .. .. . .. .. (47.7) .. חסרי אשכול

 מחוז
          

 17.5 (5.4) 10.7 26.3 15.5 9.4 26.2 24.8 43.3 42.2 מחוז ירושלים

 14.1 12.0 10.9 27.0 12.6 12.9 27.5 22.5 39.3 54.2 מחוז הצפון

 16.4 12.8 13.7 28.5 11.9 15.6 27.0 24.5 42.1 53.2 מחוז חיפה

 17.0 10.9 11.1 29.6 13.4 13.4 24.5 21.5 42.3 49.7 מחוז המרכז

 17.5 10.0 15.3 36.2 19.8 14.0 26.4 20.6 39.3 53.8 מחוז תל אביב

 16.9 11.3 12.2 30.1 14.2 14.4 28.0 22.2 48.3 51.6 מחוז הדרום

אזור יהודה 
 והשומרון

41.4 37.9 27.6 33.5 (16.7) .. 29.2 (15.4) (12.0) 27.8 

 

 הבנת החומר ההסברתי בלשכות 

מהפונים מדווחים שהחומר שהופץ בלשכה היה ברור )במידה רבה  01%ניתן לראות ש  91בלוח 

 ורבה מאד(, עם שיעור דומה בשני התהליכים. 

במידה  58%הפונים הערבים מדווחים על מידה נמוכה יותר של בהירות מאשר היהודים ואחרים )

בהתאמה(, בתיעוד רגיל.   85% -ו 06%במידה מסוימת, לעומת אצל יהודים  91%רבה ורבה מאד, 

 אותה תופעה קיימת בתיעוד ביומטרי )ההבדלים מובהקים(. 



 

 הייכונות נבחרות של האוכלוס, לפי תהבנת חומר ההסברה בלשכה:  03לוח 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

 חשיפה
 להסברה

החומר שהופץ בלשכה היה  
 ברור ומובן

 חשיפה
 להסברה

החומר שהופץ בלשכה היה  
 ברור ומובן

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
 וכלל לא

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 

 לא וכלל

 5.1 20.0 74.9 51.2 5.82 19.8 74.4 54.8 סה"כ

 (4.4) 19.1 76.5 55.8 (5.6) 17.2 77.2 58.1 גברים

 (6.1) 21.3 72.6 45.6 (6.1) 22.7 71.3 51.5 נשים

 קבוצת גיל

18-25 50.8 75.1 21.8 .. 45.6 77.7 12.5 (9.8) 

26-39 58.8 80.3 16.6 .. 48.1 72.2 25.3 .. 

40-59 56.7 69.4 21.6 (9.1) 54.0 77.3 18.0 (4.7) 

60+ 51.0 66.0 .. (15.6) 56.0 71.6 23.3 .. 

 קבוצת אוכלוסייה

 4.1 17.6 78.3 52.4 4.9 15.7 79.5 55.2 יהודים ואחרים

 (10.6) 32.2 57.2 46.1 .. 38.3 51.5 53.3 ערבים

 ותק בארץ

 5.3 16.5 78.2 52.4 (5.3) 20.6 74.1 56.1 ילידי ישראל

 (4.9) 25.5 69.7 49.3 (7.6) 17.2 75.2 50.8 ילידי חו"ל

 עבודה

 4.3 19.1 76.6 52.0 (5.6) 16.4 78.0 58.6 עבד בשבוע האחרון

 (7.5) 23.4 69.1 49.6 (6.9) 26.9 66.2 47.8 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרה דתית

 (4.9) 19.0 76.1 47.5 (5.5) 15.7 78.8 49.4 חרדים דתיים ומסורתיים

 .. 14.1 83.5 57.2 .. 16.6 80.0 65.2 לא דתיים וחילוניים

 השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ חטיבת 

 ביניים/ תיכון

47.4 69.7 (21.4) .. 40.3 69.6 24.0 (6.4) 

 (7.4) (10.4) 82.2 49.9 .. (17.2) 78.8 55.0 תעודת בגרות

 .. 24.7 70.4 56.2 .. 24.9 69.6 52.7 תעודה על תיכונית

 .. 20.2 77.2 59.3 (5.3) 18.6 76.1 65.2 תעודה אקדמאית

 אשכול חברתי כלכלי

 .. 29.3 63.2 46.7 .. (41.5) 53.9 48.0 1-2אשכול 

 (8.9) 23.7 67.4 45.9 .. 22.5 70.2 51.0 3-4אשכול 

 (4.9) 16.6 78.4 53.5 (5.9) 14.1 80.1 52.6 5-6אשכול 

 .. 19.9 78.8 54.2 .. 18.1 77.0 63.1 7-8אשכול 

 . .. 87.8 66.6 . .. (66.1) 61.6 9-11אשכול 

 . . 100.0 .. . . 100.0 74.0 חסרי אשכול

 מחוז

 .. (20.9) 70.1 42.2 .. 20.9 73.7 48.3 מחוז ירושלים

 (6.6) 25.0 68.4 54.2 .. (26.3) 67.0 56.1 מחוז הצפון

 .. (18.1) 80.0 53.2 . (16.3) 83.7 56.4 מחוז חיפה



 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

 חשיפה
 להסברה

החומר שהופץ בלשכה היה  
 ברור ומובן

 חשיפה
 להסברה

החומר שהופץ בלשכה היה  
 ברור ומובן

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
 וכלל לא

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 

 לא וכלל

 .. 15.3 81.3 49.7 (9.6) (12.9) 77.5 55.2 מחוז המרכז

 (7.0) 24.2 68.8 53.8 .. 21.0 74.7 57.1 מחוז תל אביב

 .. 17.8 78.1 51.6 .. (28.9) 64.0 54.9 מחוז הדרום

 . .. 81.8 41.4 . .. 88.2 54.0 אזור יהודה והשומרון

 

 היתרונות של התיעוד החכםהבנת 

ממבקשי תיעוד חכם, מבינים את היתרונות במידה רבה ורבה מאד,  11.9%ניתן לראות כי  95בלוח 

מבינים במידה מסוימת. כמעט שליש ממבקשי תיעוד חכם מבינים את היתרונות שלו  15%ועוד 

במידה מועטה או בכלל לא. כלומר אפילו בקרב מבקשי התיעוד החכם, לאחוז לא מבוטל לא ברור 

שלו. בקרב מבקשי תיעוד רגיל, רק רבע מבינים את היתרונות במידה רבה ורבה מאד,  היתרונות

 מבינים במידה מועטה או בכלל לא.  55% -מבינים במידה מסוימת ו 80%

 

 הי, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסיהבנת היתרונות של התיעוד החכם:  02לוח 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

 חשיפה
 להסברה

 חשיפה יתרונות
 להסברה

 יתרונות

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

 32.3 25.4 42.3 51.2 55.6 17.8 26.6 54.8 סה"כ

 29.0 25.9 45.1 55.8 54.5 17.3 28.2 58.1 גברים

 36.2 24.9 38.9 45.6 56.8 18.2 25.0 51.5 נשים

 קבוצת גיל

18-25 50.8 26.2 19.6 54.2 45.6 42.0 23.9 34.1 

26-39 58.8 27.2 18.0 54.8 48.1 42.5 24.0 33.4 

40-59 56.7 28.2 17.1 54.7 54.0 43.2 25.6 31.3 

60+ 51.0 23.1 14.3 62.7 56.0 40.6 28.8 30.6 

 קבוצת אוכלוסייה

 28.4 26.3 45.3 52.4 51.2 18.4 30.3 55.2 יהודים ואחרים

 48.3 21.9 29.7 46.1 72.3 15.3 12.4 53.3 ערבים

 ותק בארץ

 34.7 24.1 41.3 52.4 56.2 17.7 26.1 56.1 ילידי ישראל

 28.7 27.5 43.8 49.3 53.9 18.0 28.1 50.8 ילידי חו"ל

 עבודה

 30.2 25.5 44.3 52.0 53.5 18.3 28.3 58.6 עבד בשבוע האחרון

 37.2 25.4 37.4 49.6 58.8 17.2 24.0 47.8 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרה דתית

 28.9 24.2 46.9 47.5 53.0 16.7 30.2 49.4חרדים דתיים 



 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

 חשיפה
 להסברה

 חשיפה יתרונות
 להסברה

 יתרונות

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

 ומסורתיים

 26.2 28.5 45.3 57.2 48.1 20.2 31.8 65.2 לא דתיים וחילוניים

 השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ 

 ביניים/ תיכון חטיבת

47.4 19.9 16.1 64.1 40.3 36.9 22.6 40.5 

 32.5 24.0 43.5 49.9 56.0 16.3 27.7 55.0 תעודת בגרות

 31.8 26.2 42.0 56.2 52.1 19.8 28.2 52.7 תעודה על תיכונית

 25.8 27.8 46.4 59.3 48.5 19.6 32.0 65.2 תעודה אקדמאית

 אשכול חברתי כלכלי

 47.7 21.9 30.5 46.7 72.1 13.8 14.1 48.0 1-2אשכול 

 35.3 23.6 41.1 45.9 59.6 17.3 23.1 51.0 3-4אשכול 

 29.8 26.6 43.5 53.5 54.1 17.3 28.6 52.6 5-6אשכול 

 26.8 27.6 45.6 54.2 49.0 20.3 30.6 63.1 7-8אשכול 

 (32.3) .. 57.9 66.6 49.2 .. (36.6) 61.6 9-11אשכול 

 66.2 .. .. .. 72.6 .. .. 74.0 חסרי אשכול

 מחוז

 34.6 29.9 35.5 42.2 58.5 18.1 23.5 48.3 מחוז ירושלים

 36.8 24.0 39.3 54.2 57.7 14.3 28.0 56.1 מחוז הצפון

 34.2 26.4 39.4 53.2 60.8 11.2 28.0 56.4 מחוז חיפה

 32.6 23.7 43.7 49.7 52.6 21.8 25.6 55.2 מחוז המרכז

 28.9 27.4 43.8 53.8 53.4 16.6 30.0 57.1 מחוז תל אביב

 29.2 25.0 45.9 51.6 56.7 19.6 23.7 54.9 מחוז הדרום

 (19.4) 29.1 51.6 41.4 50.6 23.2 26.2 54.0 אזור יהודה והשומרון

 

 הבנת השימוש של התיעוד החכם

ממבקשי תיעוד חכם, מבינים את השימוש בתיעוד החכם במידה  99.1%ניתן לראות כי  99בלוח 

מבינים אותו במידה מסוימת. יותר משליש ממבקשי תיעוד חכם  15%רבה ורבה מאד, ועוד 

מבינים את השימוש בו במידה מועטה או בכלל לא. כפי שראינו עם הבנת היתרונות של תיעוד 

 חוסר הבנת של השימוש שניתן לעשות בו.  חכם, גם כאן רואים

 -מבינים את השימוש בתיעוד החכם במידה רבה ורבה מאד, ו 10%בקרב מבקשי תיעוד רגיל, רק 

 מבינים במידה מועטה או בכלל לא.  55%

 

  



 

 יהי, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסהבנת השימוש של התיעוד החכם:  02לוח 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

 חשיפה
 להסברה

 חשיפה הבנת השימוש
 להסברה

 הבנת השימוש

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

 37.7 25.5 36.8 51.2 55.2 17.6 27.1 54.8 סה"כ

 35.5 25.2 39.3 55.8 54.4 16.4 29.2 58.1 גברים

 40.3 25.9 33.8 45.6 56.1 18.8 25.1 51.5 נשים

                 קבוצת גיל

18-25 50.8 24.8 19.2 56.0 45.6 33.7 26.3 40.1 

26-39 58.8 27.7 18.8 53.5 48.1 38.7 21.8 39.6 

40-59 56.7 30.6 17.5 51.9 54.0 36.9 27.7 35.4 

60+ 51.0 24.3 11.6 64.1 56.0 37.2 26.2 36.6 

 קבוצת אוכלוסייה

 32.8 26.6 40.5 52.4 50.1 18.7 31.1 55.2 יהודים ואחרים

 57.8 20.9 21.3 46.1 74.2 13.6 12.2 53.3 ערבים

 ותק בארץ

 40.7 24.3 35.0 52.4 55.5 16.9 27.6 56.1 ילידי ישראל

 33.1 27.3 39.6 49.3 54.2 20.1 25.7 50.8 ילידי חו"ל

 עבודה

 35.3 25.7 39.0 52.0 51.6 18.3 30.1 58.6 האחרון עבד בשבוע

 43.5 25.3 31.2 49.6 62.2 16.5 21.2 47.8 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרה דתית

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

49.4 29.4 16.8 53.8 47.5 40.3 26.4 33.3 

 31.1 27.3 41.6 57.2 43.6 21.9 34.5 65.2 לא דתיים וחילוניים

 השכלה

תעודה או תעודת ללא 
סיום בי"ס יסודי/ 

 חטיבת ביניים/ תיכון

47.4 20.1 13.8 66.1 40.3 29.7 21.4 48.9 

 36.7 24.8 38.5 49.9 55.2 17.6 27.3 55.0 תעודת בגרות

 36.7 26.1 37.2 56.2 54.5 18.8 26.7 52.7 תעודה על תיכונית

 30.3 28.5 41.2 59.3 44.5 21.2 34.4 65.2 תעודה אקדמאית

 אשכול חברתי כלכלי

 58.4 21.6 20.1 46.7 73.2 18.7 (8.2) 48.0 1-2אשכול 

 41.8 22.5 35.7 45.9 61.5 15.6 22.9 51.0 3-4אשכול 

 33.8 27.5 38.7 53.5 53.4 16.5 30.1 52.6 5-6אשכול 

 32.3 27.4 40.3 54.2 45.9 21.5 32.6 63.1 7-8אשכול 

 .. .. 57.9 66.6 56.4 .. (35.2) 61.6 9-11אשכול 

 69.1 . .. .. 72.6 .. .. 74.0 חסרי אשכול

 מחוז

 38.7 26.3 34.9 42.2 58.6 15.5 25.9 48.3 מחוז ירושלים

 42.6 23.4 34.0 54.2 57.6 16.3 26.0 56.1 מחוז הצפון

 39.4 28.8 31.9 53.2 54.3 15.5 30.2 56.4 מחוז חיפה

 38.2 26.0 35.8 49.7 52.7 19.6 27.8 55.2 מחוז המרכז



 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

 חשיפה
 להסברה

 חשיפה הבנת השימוש
 להסברה

 הבנת השימוש

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

במידה 
רבה 
ורבה 
 מאד

במידה 
 מסויימת

במידה 
מועטה 
וכלל 

 לא

 34.3 25.1 40.6 53.8 53.7 19.1 27.2 57.1 מחוז תל אביב

 33.9 24.6 41.5 51.6 58.3 16.4 25.4 54.9 מחוז הדרום

 28.1 27.7 44.2 41.4 50.9 21.0 28.1 54.0 אזור יהודה והשומרון

 

 סיבות הגעה ללשכה

הפונים התבקשו למנות את הסיבות בגינם הגיעו ללשכת רשות האוכלוסין. בשאלה זו ניתן היה 

 לציין  יותר מסיבה אחת. 

ניתן לראות כי בקרב מבקשי תיעוד חכם, הסיבה לשמה הגיעו ללשכת רשות האוכלוסין  90בלוח 

ציינו שהגיעו  11% -בהתאמה(. כ 11% -ו 50%הייתה התעניינות בת"ז חכמה או בדרכון חכם )עבור 

 . 2דיווחו שהם הגיעו במטרה לשנות פרטים בתעודה שלהם %88על מנת לבצע חידוש דרכון ועוד 

הגיעו על  96% -ציינו שמטרת הביקור הייתה הנפקת דרכון חדש, כ 16%בקרב מבקשי תיעוד רגיל, 

 ציינו שביקשו לשנות פרטים. 86%-מנת להחליף ת"ז בלויה, גנובה או אבודה. כ

 

 

 

                                                           
 הקטגוריה "הנפקת תעודת זהות ראשונה" בקבוצה של תיעוד חכם אוחדה עם "אחר" בשל מיעוט תצפיות.  2

 



 

 יהי, לפי תכונות נבחרות של האוכלוססיבת הגעה ללשכה:  02לוח 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

הנפקת   
תז 

 ראשונה

הנפקת 
דרכון 
 חדש

החלפת 
תז 

 בלויה,

רוצה 
תיעוד 

 חכם

שינוי 
 פרטים

הנפקת  אחר
דרכון 
 חדש

החלפת 
תז 

 בלויה,

רוצה תז 
 חכמה

רוצה 
דרכון 
 חכם

שינוי 
 פרטים

 אחר

 5.1 10.9 48.1 57.4 21.6 27.8 4.3 19.3 (0.7) 38.8 49.4 2.4 סה"כ

 5.2 9.1 45.2 57.3 24.4 26.7 3.4 15.9 (0.8) 46.2 46.9 2.5 גברים

 4.9 13.0 51.6 57.4 18.3 29.1 5.2 22.7 (0.7) 31.4 51.8 2.3 נשים

 קבוצת גיל

18-25 (2.1) 48.9 38.7 .. 20.2 (1.3) 29.2 23.6 53.4 44.6 12.4 .. 

26-39 (2.1) 43.8 36.1 (1.2) 28.2 5.9 25.3 23.6 54.1 42.7 16.7 6.7 

40-59 (2.9) 53.4 40.6 .. 13.3 4.3 29.2 20.5 57.9 49.8 8.0 6.8 

60+ (2.9) 55.1 41.4 .. 9.1 7.1 27.5 19.0 64.7 56.1 6.2 (3.0) 

 קבוצת אוכלוסייה

 4.8 12.1 53.8 60.7 18.0 29.7 4.7 21.4 (0.8) 33.2 53.2 2.6 יהודים ואחרים

 6.2 5.7 24.9 43.6 36.3 20.1 (2.7) 11.8 .. 58.7 35.7 .. ערבים

 ותק בארץ

 5.1 11.7 44.8 52.7 25.0 30.8 3.0 20.9 (0.6) 40.1 49.4 1.5 ילידי ישראל

 5.0 9.6 52.8 63.9 16.8 23.5 7.8 14.7 .. 34.9 49.4 5.1 ילידי חו"ל

 עבודה

 5.0 11.2 49.4 56.9 20.9 29.4 3.7 19.9 (0.6) 36.9 52.9 1.4 ןעבד בשבוע האחרו

 5.3 10.4 45.5 58.5 23.0 24.0 5.4 17.9 .. 43.5 42.3 4.6 לא עבד בשבוע הא

                         הגדרה דתית

 5.2 14.5 53.5 60.7 18.9 29.2 2.9 21.4 .. 34.0 54.5 2.9 ורתייםחרדים דתיים ומס

 3.9 9.9 54.9 57.9 18.7 34.6 4.6 22.5 .. 34.5 53.9 .. םלא דתי וחילוניי



 

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל  

הנפקת   
תז 

 ראשונה

הנפקת 
דרכון 
 חדש

החלפת 
תז 

 בלויה,

רוצה 
תיעוד 

 חכם

שינוי 
 פרטים

הנפקת  אחר
דרכון 
 חדש

החלפת 
תז 

 בלויה,

רוצה תז 
 חכמה

רוצה 
דרכון 
 חכם

שינוי 
 פרטים

 אחר

 השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ חטיבת ביניים/ 

 תיכון

(2.8) 40.3 51.7 .. 15.9 (2.9) 26.3 30.6 49.5 36.1 8.8 3.3 

 3.5 12.0 45.1 56.8 21.0 28.5 (3.4) 17.0 .. 34.3 53.8 (1.9) תעודת בגרות

 (4.8) 12.0 57.5 65.2 18.1 25.0 (3.2) 24.5 .. 40.3 48.9 .. תעודה על תיכוני

 7.7 11.1 53.2 58.9 17.0 29.3 6.7 22.1 (1.3) 31.6 53.3 2.7 תואר אקדמי

 ליאשכול חברתי כלכ

 (4.0) (5.4) 28.8 46.2 33.6 23.4 .. 9.5 .. 62.6 37.8 . 1-2אשכול 

 6.0 11.2 40.4 55.2 27.5 23.1 3.6 22.1 .. 40.4 41.4 (2.5) 3-4אשכול 

 4.3 11.6 54.7 61.6 15.7 28.0 3.9 19.7 (0.9) 35.8 54.7 2.6 5-6אשכול 

 5.7 11.3 51.3 56.0 21.3 34.0 6.6 19.2 .. 33.1 53.5 2.9 7-8אשכול 

 .. .. 61.0 55.1 (34.7) 53.2 .. .. . 45.9 49.1 . 9-11אשכול 

 . . (36.1) 62.9 .. .. . .. . (51.7) (44.7) . חסרי אשכול

 מחוז

 13.4 15.3 39.1 57.5 25.5 24.5 5.2 18.3 .. 44.2 43.0 .. מחוז ירושלים

 (3.3) 8.8 42.3 53.8 21.7 26.9 (2.3) 17.4 .. 43.1 48.3 .. מחוז הצפון

 (5.4) 9.1 46.4 55.5 26.5 25.4 (3.3) 18.6 .. 40.5 46.9 .. מחוז חיפה

 4.5 11.1 50.5 54.3 22.2 30.5 5.8 17.7 .. 37.4 53.8 (2.3) מחוז המרכז

 6.5 9.2 53.7 59.5 20.4 30.5 5.5 22.7 .. 34.2 51.2 (3.2) מחוז תל אביב

 (2.7) 12.9 51.1 62.5 17.7 25.8 .. 22.1 . 37.3 45.9 (3.2) מחוז הדרום

 .. (11.9) 56.0 72.8 (14.7) 32.4 .. 18.0 .. 31.4 56.4 .. מרוןוהשואזור יהודה 



 

 

 

 שביעות רצון מתהליך המסירה של תעודת זהות חכמה–ממצאים לסקר ב' 

 

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

להפעלת התעודה( בלשכה, נשלח מסרון לאזרח לבוא לאסוף את התעודה. כאשר האזרח מגיע 

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

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

 מחזיק התעודה הוא אכן בעליה. לאחר מכן מבוצע תהליך טכני של הפעלת התעודה. 

 סקר ב' כלל את כל הנדגמים של סקר א', שהזמינו ת"ז ביומטרית ובאו לאסוף אותה בלשכה. 

 

 שביעות רצון כללית מתהליך המסירה

 89.1%מהפונים היו מרוצים,  18.1%נם הכללית מתהליך המסירה. מתאר את שביעות רצו 91לוח 

לא היו שבעי רצון. הנשים קצת יותר שבעות   5.9% -מדווחים על מידה מסוימת של שביעות רצון, ו

(, אך הפרש לא מובהק. ערבים מדווחים על שביעות 17.1%לעומת  11.0%רצון מאשר הגברים )

( ההבדל מובהק. אין הבדל בין 17.1%לעומת  15.1%רים )רצון גבוהה יותר מאשר היהודים ואח

דתיים וחילוניים  -ילידי ישראל לבין ילידי חו"ל. הדתיים וחרדים שבעי רצון יותר מאשר הלא

 (. ההבדל לא מובהק.18.0%לעומת  01.6%)

הלוח מציג גם את העמדה של הפונים בעניין המלצה למכרים וחברים. לאחר שקיבלו את 

מהפונים ענו בחיוב כאשר נשאלו האם, על סמך התנסותם בתהליך המסירה,  16% -התעודה,  כ

 ימליצו לחברים ולבני משפחה להוציא תעודת זהות ביומטרית. 

 

 ה )אחוזים(יבלשכות, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסי המסירה: שביעות רצון מתהליך 02לוח 

 )אחוז(ימליץ לחברים  שביעות רצון כללית מתהליך המסירה  

רבה ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 לא כן

 10.7 89.3 5.3 13.2 81.4 סה"כ

 10.6 89.4 6.0 13.7 80.4 גברים

 10.9 89.1 4.6 12.7 82.7 נשים

   קבוצת גיל

18-25 83.5 12.6 (3.9) 94.2 (5.8) 

26-39 80.4 14.5 5.2 86.3 13.7 

40-59 79.4 14.6 6.0 87.6 12.4 

60+ 84.5 10.0 5.6 92.0 8.0 

   קבוצת אוכלוסייה

 12.2 87.8 5.6 14.0 80.4 יהודים ואחרים

 (5.6) 94.4 (4.3) 10.5 85.2 ערבים

   ותק בארץ

 12.4 87.6 6.7 12.2 81.1 ילידי ישראל

 8.6 91.4 3.6 14.6 81.8 ילידי חו"ל

   הגדרה דתית -יהודים



 

 )אחוז(ימליץ לחברים  שביעות רצון כללית מתהליך המסירה  

רבה ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 לא כן

 10.7 89.3 5.8 12.6 81.7 חרדים דתיים ומס

 16.7 83.4 7.0 14.1 78.9 םלא דתי וחילוניי

   השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ חטיבת ביניים/ 

 תיכון

84.7 11.4 (3.9) 92.8 7.2 

 7.8 92.2 5.6 10.2 84.3 תעודת בגרות

 10.9 89.1 (4.9) 12.0 83.2 תעודה על תיכוני

 15.2 84.8 7.4 16.8 75.8 תואר אקדמי

   ליאשכול חברתי כלכ

 (7.3) 92.7 .. (11.5) 86.3 1-2אשכול 

 7.7 92.3 6.2 14.7 79.1 3-4אשכול 

 10.2 89.8 3.8 12.9 83.3 5-6אשכול 

 16.8 83.2 9.0 12.7 78.3 7-8אשכול 

 .. 89.0 . .. 73.5 9-11אשכול 

 . 100.0 . .. 86.9 חסרי אשכול

   מחוז

 (7.0) 93.0 (7.7) 20.9 71.4 מחוז ירושלים

 6.9 93.1 (3.7) 8.6 87.7 מחוז הצפון

 13.1 86.9 (6.6) 15.9 77.5 מחוז חיפה

 12.6 87.4 (3.8) 13.2 83.0 מחוז המרכז

 15.7 84.3 9.1 13.3 77.7 מחוז תל אביב

 8.5 91.5 (4.4) 12.4 83.2 מחוז הדרום

 (18.9) 81.1 .. (20.2) 72.7 מרוןאזור יהודה והשו

 

 שביעות רצון ממתן ההסברים בתהליך המסירה

מתאר את שביעות רצונם של הפונים ממתן ההסברים בעת תהליך המסירה. ניתן לראות  96לוח 

 0.1% -מרוצים במידה מסוימת ו 88%מהפונים היו מרוצים במידה רבה ורבה מאד,  17% -שכ

הסברים מאשר גברים מרוצים במידה מועטה או בכלל לא. נשים פחות שבעות רצון ממתן ה

 11.6%ההבדל מובהק(. כאן ניתן לראות הבדל בין עולים לותיקים:  - 11.0%לעומת  01.9%)

מקרב  העולים. ההבדל מובהק. גם מידת הדתיות משפיעה על  00.6%מהוותיקים מרוצים, לעומת 

דתיים  -מהפונים הלא 05%מהדתיים והחרדים שבעי רצון, ורק  15%שביעות רצון, כאשר 

 וחילוניים שבעי רצון ממתן ההסברים )ההבדל מובהק(. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

, לפי תכונות נבחרות של ממתן ההסברים בעת תהליך המסירה: שביעות רצון 02לוח 
 ה  )אחוזים(יהאוכלוסי

 
שביעות רצון ממתן ההסברים בעת   

 תהליך המסירה )אחוז(

רבה ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 7.8 11.4 80.8 סה"כ

 6.0 11.3 82.7 גברים

 10.1 11.6 78.3 נשים

 קבוצת גיל

18-25 79.7 13.2 (7.1) 

26-39 83.7 9.3 7.0 

40-59 79.8 11.4 8.8 

60+ 79.4 12.9 7.8 

 קבוצת אוכלוסייה

 8.0 12.3 79.7 יהודים ואחרים

 7.2 8.2 84.6 ערבים

 ותק בארץ

 7.4 9.8 82.9 ילידי ישראל

 8.4 13.6 77.9 ילידי חו"ל

 הגדרה דתית

 5.9 8.9 85.2 חרדים דתיים ומס

 10.5 13.8 75.7 םלא דתי וחילוניי

 השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום בי"ס 
 יסודי/ חטיבת ביניים/ תיכון

85.0 7.6 7.4 

 6.3 10.8 82.8 תעודת בגרות

 7.5 9.7 82.9 תעודה על תיכוני

 9.4 16.4 74.3 תואר אקדמי

 ליחברתי כלכאשכול 

 .. (7.9) 87.7 1-2אשכול 

 7.2 10.4 82.4 3-4אשכול 

 8.0 12.4 79.6 5-6אשכול 

 9.2 12.5 78.3 7-8אשכול 

 . .. 84.4 9-11אשכול 

 .. . 74.5 חסרי אשכול

 מחוז

 (9.4) (11.4) 79.2 מחוז ירושלים

 (4.1) 11.1 84.8 מחוז הצפון



 

שביעות רצון ממתן ההסברים בעת   
 תהליך המסירה )אחוז(

רבה ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 11.0 12.4 76.5 מחוז חיפה

 9.7 11.3 79.0 המרכזמחוז 

 8.7 13.6 77.7 מחוז תל אביב

 (6.3) 10.2 83.6 מחוז הדרום

 .. .. 86.1 מרוןאזור יהודה והשו

 
 שביעות רצון מיחס נותן השרות בעת תהליך המסירה

 1.1%( מרוצים במידה רבה ורבה מאד, 11.9%ניתן לראות ששיעור גבוה מאד של פונים  ) 17בלוח 

 מרוצים במידה מועטה או לא מרוצים כלל מיחס נותן השרות.  1.0%מרוצים במידה מסוימת ורק 

 

 ה )אחוזים(י, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסימיחס נותן השרות: שביעות רצון 33לוח 

 רצון מהיחס של נותן השרות )אחוז(שביעות   

 מועטה ובכלל לא מסויימת רבה ורבה מאד

 2.7 8.8 88.6 סה"כ

 2.2 7.7 90.2 גברים

 3.3 10.1 86.6 נשים

 קבוצת גיל

18-25 88.5 9.2 .. 

26-39 90.6 7.4 (2.0) 

40-59 86.0 10.9 3.0 

60+ 90.3 6.5 (3.2) 

 קבוצת אוכלוסייה

 2.9 8.9 88.2 יהודים ואחרים

 .. 8.1 90.2 ערבים

 ותק בארץ

 2.6 7.4 90.1 ילידי ישראל

 2.8 10.6 86.6 ילידי חו"ל

 הגדרה דתית

 (2.1) 8.8 89.1 ורתייםחרדים דתיים ומס

 3.9 7.8 88.3 םלא דתי וחילוניי

 השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ חטיבת 

 ביניים/ תיכון

90.6 7.3 (2.1) 

 (2.3) 8.0 89.7 תעודת בגרות

 (4.6) 8.1 87.4 תתעודה על תיכוני

 (2.5) 9.8 87.8 תואר אקדמי

 ליאשכול חברתי כלכ

 .. .. 94.0 1-2אשכול 



 

 רצון מהיחס של נותן השרות )אחוז(שביעות   

 מועטה ובכלל לא מסויימת רבה ורבה מאד

 (2.9) 10.7 86.4 3-4אשכול 

 (2.3) 8.2 89.5 5-6אשכול 

 (4.2) 9.5 86.4 7-8אשכול 

 . .. 93.6 9-11אשכול 

 . . 100.0 חסרי אשכול

 מחוז

 .. 17.3 79.2 מחוז ירושלים

 .. (5.9) 92.4 מחוז הצפון

 (4.6) (9.3) 86.1 מחוז חיפה

 (2.3) 8.5 89.3 מחוז המרכז

 (4.5) 10.1 85.4 מחוז תל אביב

 .. 6.9 91.5 מחוז הדרום

 . .. 88.6 מרוןאזור יהודה והשו

 

 שביעות רצון משרות המסרונים

מציג שביעות רצון גורפת משרות המסרונים המודיעה שהתעודה מוכנה לאיסוף בלשכה.  18לוח 

ומעלה, אך עדיין שיעור מאד מכובד שבעי  97ישנה ירידה קלה בשביעות רצון בקבוצת הגיל של 

(. גם הקבוצה שהגדירה את עצמה דתיים וחרדים, 61.1%רצון מהשרות במידה רבה ורבה מאד )

רצון מהשרות, למרות שהטלפונים הסלולריים הכשרים לכאורה אינם מאפשרים  מביעה שביעות

קבלת מסרונים )אם זאת, אין מספיק נדגמים שמגדירים את עצמם חרדים על מנת לדווח על 

 קבוצה זו בנפרד(.  

 ה )אחוזים(י, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסימשרות המסרונים: שביעות רצון 33לוח 

שרות המסרונים שביעות רצון מ  
שהודיע על כך שהתעודה מוכנה 

 )אחוז(

רבה ורבה   
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 2.2 3.6 94.2 סה"כ

 2.0 3.1 94.9 גברים

 (2.5) 4.2 93.4 נשים

 קבוצת גיל

18-25 94.9 .. .. 

26-39 96.2 (2.4) (1.4) 

40-59 93.4 4.6 (2.0) 

60+ 92.4 (3.9) (3.7) 

 אוכלוסייהקבוצת 

 2.3 3.8 93.9 יהודים ואחרים

 .. (2.6) 95.4 ערבים

 ותק בארץ

 2.6 3.2 94.3 ילידי ישראל

 (1.7) 4.1 94.2 ילידי חו"ל

 הגדרה דתית

 (3.2) 3.6 93.2 ורתייםחרדים דתיים ומס



 

שרות המסרונים שביעות רצון מ  
שהודיע על כך שהתעודה מוכנה 

 )אחוז(

רבה ורבה   
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 (1.5) (3.7) 94.7 םלא דתי וחילוניי

 השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום בי"ס 
 ביניים/ תיכון יסודי/ חטיבת

94.7 .. (3.9) 

 .. (3.8) 95.7 תעודת בגרות

 (2.7) .. 96.1 תעודה על תיכוני

 (2.3) 5.6 92.1 תואר אקדמי

 אשכול חברתי כלכלי

 .. .. 94.7 1-2אשכול 

 (4.0) (3.6) 92.4 3-4אשכול 

 (1.1) 3.7 95.1 5-6אשכול 

 .. (3.9) 93.7 7-8אשכול 

 . . 100.0 9-11אשכול 

 . . 100.0 חסרי אשכול

 מחוז

 .. .. 92.3 מחוז ירושלים

 .. (3.2) 95.4 מחוז הצפון

 .. (4.2) 94.2 מחוז חיפה

 .. (3.6) 95.3 מחוז המרכז

 (4.5) (4.6) 90.9 מחוז תל אביב

 .. (3.0) 95.0 מחוז הדרום

 .. .. 91.9 מרוןאזור יהודה והשו

 

 שביעות רצון מהמראה הכללי של התעודה

 05.8%מציג את מידת שביעות הרצון מהמראה הכללי של תעודת הזהות הביומטרית.  11לוח 

מרוצים במידה מועטה או  1.5%מרוצים במידה מסוימת ו  89.1%מרוצים במידה רבה ורבה מאד, 

אינם מרוצים בכלל. יש כאן הבדל בין קבוצות הגיל, כאשר בגילאים המבוגרים ישנה נטייה להיות 

ת מהמראה החדיש. נשים גם מדווחות על שביעות רצון נמוכה יותר מאשר גברים מרוצים פחו

ההבדל מובהק(. קבוצת  -מהגברים 00.6%מנשים מרוצות עד מרוצות מאד, לעומת  08.9%)

יהודים  09.9%ערבים לעומת  17.0%האוכלוסייה הערבית מרוצים יותר מאשר היהודים ואחרים )

 ההבדל מובהק(.  -ואחרים

 

  



 

 ה )אחוזים(י, לפי תכונות נבחרות של האוכלוסיהמראה הכללי של התעודה: שביעות רצון 35לוח 

 שביעות רצון מהמראה הכללי של ז"ז הביומטרית )אחוז(  

 מועטה ובכלל לא מסויימת רבה ורבה מאד

 8.5 16.4 75.1 סה"כ

 7.3 14.8 77.9 גברים

 10.0 18.4 71.6 נשים

 קבוצת גיל

18-25 80.1 13.5 (6.4) 

26-39 83.5 10.1 6.4 

40-59 71.6 20.3 8.2 

60+ 66.1 20.4 13.5 

 קבוצת אוכלוסייה

 9.3 17.2 73.6 יהודים ואחרים

 (5.8) 13.5 80.7 ערבים

 ותק בארץ

 7.3 15.6 77.1 ילידי ישראל

 10.1 17.5 72.4 ילידי חו"ל

 הגדרה דתית

 8.5 16.9 74.6 ורתייםחרדים דתיים ומס

 9.4 17.8 72.7 םלא דתי וחילוניי

 השכלה

ללא תעודה או תעודת סיום בי"ס 
 יסודי/ חטיבת ביניים/ תיכון

79.2 13.4 7.4 

 7.2 12.5 80.3 תעודת בגרות

 9.7 18.9 71.4 תעודה על תיכוני

 9.1 20.1 70.9 תואר אקדמי

 ליאשכול חברתי כלכ

 (5.5) 12.6 81.8 1-2אשכול 

 7.5 15.2 77.3 3-4אשכול 

 9.5 17.7 72.8 5-6אשכול 

 8.8 17.4 73.8 7-8אשכול 

 .. .. 76.7 9-11אשכול 

 .. . 86.9 חסרי אשכול

 מחוז

 (7.3) 12.9 79.9 מחוז ירושלים

 7.8 14.6 77.6 מחוז הצפון

 (7.0) 20.3 72.7 מחוז חיפה



 

 שביעות רצון מהמראה הכללי של ז"ז הביומטרית )אחוז(  

 מועטה ובכלל לא מסויימת רבה ורבה מאד

 8.0 18.2 73.8 מחוז המרכז

 9.8 18.3 71.9 מחוז תל אביב

 10.3 13.6 76.1 מחוז הדרום

 .. (18.6) 70.9 מרוןאזור יהודה והשו

  

 שביעות רצון ממשכי זמן שארך תהליך המסירה

מציג את משכי הזמן אותם הפונים דיווחו שהם חיכו, ומידה ההפרעה שסך משכי הזמן  19לוח 

גרמו להם. ניתן לראות שככל שסך משכי הזמן עולים במרכיבים השונים )זמן המתנה לפקיד, זמן 

אימות ומסירה, סך הזמן(, מידת ההפרעה של משכי הזמן עולים. או במילים אחרות, ככל שחיכו 

 נה עליה במידת שביעות הרצון בנוגע למשכי הזמן שארך התהליך.  פחות, יש

 

 )אחוזים(ממשכי זמן בתהליך המסירה : שביעות רצון 30לוח 

הפריע והפריע   
 מאוד

 לא הפריע בכלל לא הפריע כל כך 

       זמן המתנה

0-15 3.7 12.3 84.0 

16-30 26.3 22.8 51.0 

31-60 63.0 12.8 24.2 

 .. .. 86.5 מעל שעה

       זמן אימות ומסירה

0-2 7.5 8.2 84.3 

 3-5 15.6 13.8 70.6 

 47.4 18.7 33.9 דקות 6מעל 

       סך זמן התהליך כולל המתנה

0-45 10.6 14.6 74.8 

46-90 63.1 13.9 23.0 

 8.2 .. 84.3 מעל שעה וחצי

  



 

 

 

 

 סיכום ממצאי שביעות רצון

רצון, מידת שביעות הרצון מהתנאים הפיזיים בלשכה מתואם הכי מכל המשתנים של שביעות 

חזק עם שביעות הרצון הכללית של התהליך, עבור מבקשי תיעוד ביומטרי. המשתנה השני 

שמתואם חזק עם שביעות הרצון הכללית הוא מידת ההפרעה ממשך הזמן שהיה דרוש לחכות 

מתאם היה שביעות רצון מהיחס של  )משתנה זה מתואם ביחס הפוך(. המשתנה השלישי מבחינת

נותן השרות, אח"כ מיומנות של נותן השרות במתן הסברים, אח"כ מיומנות בהפעלת הציוד 

 הטכנולוגי.

עבור מבקשי תיעוד רגיל, המשתנה בעל המתאם הגבוה ביותר עם שביעות הרצון הכללית הוא 

השני בעל מתאם חזק  מידת הפרעת ממשך הזמן שארך התהליך )מתאם ביחס הפוך(. המשתנה

 הוא שביעות רצון מהתנאים הפיזיים בלשכה. 

 מסכם את כל מרכיבי שביעות הרצון עבור שני התהליכים.   11לוח 

 
 : טבלה מסכמת של מדדי שביעות הרצון )אחוזים(33לוח 

 פרמטרים 
שנבחנו   
בסקר    

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל

במידה 
רבה 

ובמידה 
 רבה מאוד

במידה 
 מסוימת

מידה 
 מעטה

 ובכלל לא

במידה 
רבה 

ובמידה 
 רבה מאוד

במידה 
 מסוימת

מידה 
 מעטה

 ובכלל לא

תהליך שביעות רצון מ
 תיעוד בלשכות בקשת

64.4 23.4 12.3 67.3 23.1 9.6 

מיומנות של נותן השרות 
 במתן הסברים

80.0 11.2 8.8 75.7 12.7 11.7 

 שביעות רצון מ
 יחס של נותן השרות

84.3 10.2 5.6 86.3 9.1 4.6 

שביעות רצון מהתנאים 
 הפיזיים בלשכה

63.0 20.4 16.6 61.5 21.1 17.4 

מיומנות שביעות רצון מ
של נותן השרות בהפעלת 

 הציוד הטכנולוגי

   88.6 8.0 3.4 

מידת ההפרעה שנגרמה 
משכי הזמן בתהליך מ

 הנפקת תעודה,

44.4 17.3 38.4 39.9 17.4 42.7 

ההסברתי הבנת החומר 
 בלשכות

74.4 19.8 5.82 74.9 20.0 5.1 

הבנת היתרונות של 
 התיעוד החכם

26.6 17.8 55.6 42.3 25.4 32.3 

הבנת השימוש של 
 התיעוד החכם

27.1 17.6 55.2 36.8 25.5 37.7 

שביעות רצון מתהליך 
 בלשכות המסירה

   81.4 13.2 5.3 

שביעות רצון ממתן 
ההסברים בתהליך 

 המסירה

   80.8 11.4 7.8 

שביעות רצון מיחס נותן 
השרות בעת תהליך 

   88.6 8.8 2.7 



 

 פרמטרים 
שנבחנו   
בסקר    

 תיעוד ביומטרי תיעוד רגיל

במידה 
רבה 

ובמידה 
 רבה מאוד

במידה 
 מסוימת

מידה 
 מעטה

 ובכלל לא

במידה 
רבה 

ובמידה 
 רבה מאוד

במידה 
 מסוימת

מידה 
 מעטה

 ובכלל לא

 המסירה

שביעות רצון משרות 
 המסרונים

   94.2 3.6 2.2 

שביעות רצון מהמראה 
 הכללי של התעודה

   75.1 16.4 8.5 

מידת ההפרעה שנגרמה  
ממשכי זמן שארך 

 תהליך המסירה

   3.72 12.26 84.02 

 


