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 תקציר 
 

החוק "הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים יישום סדיר את על פי הצו המ

נדרש לבצע סקר שביעות רצון של השימוש בתיעוד  ,"5116 –במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 

( שניתן לעשות בתיעוד הביומטרי הוא בעת מעבר יהיחידבינתיים . השימוש הראשון )והביומטרי

עמדה מאוישת ע"י בקר, ניתן לעבור בעזרת הדרכון הביומטרי בבן גוריון. הגבול בשדה התעופה 

כפי שנעשה עם דרכון רגיל. לאחרונה הציבה רשות האוכלוסין וההגירה עמדות אוטומטיות 

לשכה המרכזית ההמבוצע ע"י  ,למעבר הגבול בעזרת דרכון ביומטרי. סקר שביעות הרצון

 בדרכון הביומטרי בנתב"ג.  ושתמשהנוסעים אשר השל  נםביעות רצושבמתמקד  ,לסטטיסטיקה

הסקר נועד לבחון את שביעות רצונם של הנוסעים בנוגע לשימוש בתיעוד ביומטרי למעבר גבול, 

 ביומטרי. ןאוטומטי לבעלי דרכוהתפקוד המערך בנתב"ג בכל הנוגע למעבר  ון אתבחול

 מדווחים בדוח זה.  5102מרץ  -ותוצאותיו לתקופה ינואר 5102ביצוע הסקר החל בתחילת ינואר 

 הבא.( ידווחו בדוח התקופתי 5102יוני  –ממצאים המתייחסים למלוא תקופת הסקר )ינואר 

מוקדש לתיאור תהליך המעבר דרך העמדות האוטומטיות למעבר של הדוח הנוכחי הפרק הראשון 

 .בשדה התעופה בן גוריוןבעזרת הדרכון הביומטרי גבול 

 .שביעות הרצון תודולוגיה שעומדת מאחורי סקרבפרק השני מוצגת המ

 .סקר שביעות הרצוןהממצאים של  מוצגים לישיהשבפרק 

גבוהה מהמעבר בעמדות האוטומטיות לבעלי דרכון  ממצאי הסקר מצביעים על שביעות רצון

השימוש בדרכון הביומטרי מהנוסעים בשני כיווני הנסיעה, מרוצים מ 52% -ביומטרי. יותר מ

 וטומטי. מעבר האב
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 ביומטריהמעבר דרך עמדה אוטומטית לדרכון תהליך : 0פרק 

בנמל התעופה בן גוריון מוצבות עמדות למעבר גבול אוטומטי באמצעות דרכון ביומטרי. זהו 

העמדות מוצבות בכניסה לארץ וביציאה ממנה. השימוש הראשון שניתן לעשות בדרכון הביומטרי. 

 נוסעים, לאחר הצבת דיילים המנחים את ה5104ל באוגוסט השימוש הרשמי בעמדות בנתב"ג הח

 בעמדות. נכון בשימוש 

 

  המעבר בעמודת האוטומטיותאופן ביצוע 

 מתבצע באופן הבא: למעבר גבול אוטומטי באמצעות דרכון ביומטרי המעבר בעמדות

 לאחר הכנסת הדרכון הביומטרי לעמדה ע"י הנוסע, מתבצעת נטילת תמונת פנים לא מונחת

. במידה והנטילה לא הצליחה, מתבצעת נטילת תמונת פנים מונחת )כלומר ללא ידיעת הנוסע(

עד ארבעה ניסיונות: עד  )בעזרת הדרכה והכוונה(. בשלב שני, מתבצעת נטילת טביעת אצבע,

במידה וכל הנטילות או כל  יד שמאל.אצבע של יד ימין ולאחר מכן עד פעמיים אצבע של פעמיים 

 שלו, ניתנת לנוסע אפשרות לבצע את כל התהליך מחדש.האימותים נכ

התהליך ביציאה מהארץ. בכניסה לארץ יש צורך אשר מ במקצת התהליך בכניסה לארץ שונה

טביעת אצבע. לעומת זאת, ביציאה מהארץ מספיק ליטול תמונת פנים  וגםליטול תמונת פנים 

הפנים לא מצליחה ממשיכים  מוצלחת על מנת לסיים את התהליך. רק במידה ונטילת תמונת

מאחר והחוויה אותה עובר הנוסע עשויה להיות ארוכה יותר בכניסה לבצע נטילת טביעת אצבע. 

 .בפירוט לפי כיווני הנסיעה ממצאי שביעות הרצוןלארץ לעומת ביציאה ממנה, מוצגים 

 

  .המעברמתאר את תהליך  0נספח 
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 מתודולוגיה: 5פרק 

 2111-כ. הסקר יכלול סך של קרי הלמ"סושל סטלפונית פניה  הנדגמים נחקרים באמצעות

פרטים מתוך החוזרים לארץ דרך מעבר  541-(. מידי שבוע נדגמים כ5102נדגמים )עד יוני 

ומעלה, בעלי דרכון  05: בני )אוכלוסיית הסקר( הגבול בנתב"ג, העונים לתנאים הבאים

. 1בשום כיוון 0ולא עברו דרך טרמינל , יום לפני חזרתם 61ביומטרי, אשר יצאו לחו"ל עד 

 הנדגמים נחקרו באותה חקירה לגבי שני כיווני הנסיעה )היציאה מהארץ והחזרה בה(. 

זמן המעבר, שביעות רצון מ ,קיום העמדותמודעות ל של הסקר כוללים: חקירההתחומי 

-עדיפות העמדות על פני אמצעים אחרים, שביעות רצון כללית מהעמדות, סיבה לאי

 שאלות רקע. שימוש בעמדות וכן 

 הנדגמים נחלקו לארבע סוגי מעבר )קבוצות התייחסות(: 

 ביומטרית. בעמדה אוטומטיתביומטרית וחזרו  בעמדה אוטומטיתיצאו  -

 .2לא ביומטרית עמדהוחזרו ב בעמדה אוטומטית ביומטריתיצאו  -

 ביומטרית. בעמדה אוטומטיתלא ביומטרית וחזרו  עמדהיצאו  -

 לא ביומטרית. בעמדהלא ביומטרית וחזרו  העמדיצאו ב -

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

המעבר )קבוצות התייחסות לעיל(. . המדגם היה מדגם שכבות בהתאם לסוג חזרו לארץ

ם מקרי בכל שכבה הרשומות במסגרת הדגימה מוינו לפי דת מקובצת, מין וגיל והוצא מדג

 שיטתי. 

 0,250של הסקר,  00עד לשבוע נדגמים ה 5,537 מביןהפניה לנדגמים נעשית טלפונית. 

לא נערכה חקירה מלאה עומד אחוז הפקידה  םבניכוי שבועיים בה (.75.2%)השיבו לסקר 

 3.76.2%על  

השייכים להגדרת אוכלוסיית  מובאת התפלגות תוצאות הפקידה לנדגמים בסקר  0בלוח 

  .נדגמים התברר כי אינם שייכים להגדרת אוכלוסיית הסקר( 5)רק עבור הסקר 

                                                 
 .לא מוצבות עמדות אוטומטיות למעבר גבול בעזרת דרכון ביומטרי 0מכיוון שבטרמינל  1
2

 לא דרכון ביומטרי(לכף היד ) באמצעותעמדה לא ביומטרית: עמדה מאוישת ע"י בקר, או העמדה למעבר  
3

  קידה במשך שבועיים בשל אילוצי תקציב.הופסקה עבודת הפ 5102במהלך מרץ  
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 התפלגות תוצאות הפקידה לנדגמים בסקר :0  לוח

מהשייכים  אחוזים סך הכל 
 לאוכלוסייה

 011.11% 5532 סך הכל נדגמים שייכים לאוכלוסיית הסקר   

 75.2% 0250 מהם השיבו          

 57.2% 202 סך הכל לא השיבו          

   מתוכם:

 2.5% 22 סירבו                  

 4.7% 012 קושי זמני                  

 1.4% 35 קשיי שפה                  

 1.8% 36 ולא אותר                  

 תעקב הפסק)מרביתם  ולא טופל                  
 (5102מרץ ב שבועיים במהלך ת הפקידהעבוד

325 16.0% 

 ת כולל נפקדו חלקיתוסיבות אחר                  
 1.0% 52 שלא נכנסו לעיבודי הסקר                 

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

שמבטא את אומדן מספר הפרטים באוכלוסייה  ,הנקרא גם מקדם ניפוח ,משיב משקל

 (שיטת האמידההסקר. השיטה לקביעת המשקלות )נקראת גם  אותו הוא מייצג באומדני

קשורה לשיטת הדגימה ולבעיות שונות באיסוף הנתונים. אחת הבעיות השכיחות היא 

שלא כל מי שנדגם השיב לסקר ויחידות אשר לא השיבו לסקר אינן בהכרח דומות 

שיטת  בתכונותיהם ליחידות המשיבות ולכן עלולות לגרום להטיה באומדני הסקר.

 האמידה מיועדת לצמצם בעיקר את ההטיות העלולות לנבוע מאי השבה.

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

בהסתברויות הדגימה הדיפרנציאליות שהוא היפוך הסתברות הדגימה, המבטא את 

בנפרד.  כל קבוצות המעברבור נערך תיקון לאי השבה עשלב השני בתכנון המדגם; בשלב 

לפיה מתאימים את  Raking-בשלב השלישי חושבו מקדמי הניפוח הסופיים בשיטת ה

נתוני התפלגויות של שלוש התפלגות המדגם המנופח במקדמי הניפוח של השלב הקודם ל

 : ובהתאם להגדרת אוכלוסיית הסקרשחזרו לארץ סך הפרטים 

  קבוצות. 02 –  מין * קבוצות גיל לפיסך הכל פרטים 

  קבוצות  5 –לפי קבוצת אוכלוסייה )יהודים ואחרים וערבים( פרטים סך הכל 

   קבוצות. 4 –  סוג מעברנתוני סך הכל פרטים לפי 
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בדו"ח זה מוצגים אך ורק נתונים  .איכות האומדנים נבחנה בכלים סטטיסטיים מקובלים

מספר קטן  המבוססים על נתונים .52%אשר טעות הדגימה היחסית עבורם לא עולה על 

שאינם צוינו בסוגרים ונתונים  של מקרים או נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה

מופיעים בצורת שתי נקודות.  ניתנים לפרסום בשל טעות דגימה יחסית גבוהה מאוד

 .5הרחבה על מהימנות האומדנים מוצגת בנספח 

דני קבוצות זרות בוצעו מבחנים במטרה לבחון מובהקות סטטיסטית של הפרשים בין אומ

. עבור כל השוואה לה בוצעה בדיקת מובהקות צוין 2%סטטיסטיים ברמת מובהקות של 

 האם ההפרש מובהק או לא. 
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 ממצאי שביעות הרצון: 3פרק 

 הרצון.ממצאי סקר שביעות בפרק זה מוצגים 

מטרי, אשר יצאו ומעלה, בעלי דרכון ביו 05, כלומר בני מציג את אוכלוסיית הסקר 5לוח 

בשום כיוון. כאמור, הדגימה  0יום לפני חזרתם, ולא עברו דרך טרמינל  61לחו"ל עד 

 נעשתה מתוך אוכלוסיית הסקר. 

)נכנסו ויצאו דרך העמדה האוטומטית( היא הקבוצה הגדולה  0ניתן לראות שקבוצה 

י, שבחרו לא בעלי דרכון ביומטר ,4 נוסעים(. לאחר מכן נמצאת הקבוצה 35,211ביותר )

 ותכולל 5-3נוסעים(. הקבוצות  01,511לעשות שימוש בעמדה האוטומטית בשום כיוון )

נוסעים(.  2,111-ו 2,511) הכיוונים אחדבנוסעים שבחרו לעבור בעמדה האוטומטית רק 

 הדגימה השבועית התחלקה באופן שווה בין כל ארבע הקבוצות.  

 גרפיות: אוכלוסיית הסקר, לפי תכונות דמו5לוח 

  

: 1קבוצה 
יצאו מהארץ 
ונכנסו לארץ 
דרך עמדה 
אוטומטית 

לבעלי דרכון 
 ביומטרי

 : 2קבוצה 
יצאו מהארץ 
דרך עמדה 
אוטומטית 

לבעלי דרכון 
ביומטרי 

ונכנסו לארץ 
דרך עמדה 

 רגילה

: 3קבוצה 
יצאו מהארץ 
דרך עמדה 

רגילה, 
ונכנסו לארץ 
דרך עמדה 
אוטומטית 

לבעלי דרכון 
 ביומטרי 

: 4ה קבוצ
יצאו מהארץ 
ונכנסו לארץ 
דרך עמדה 

 רגילה

סך 
אוכלוסיית 

הסקר 
לתקופת 

 הדוח

 54,632 10,748 5,257 6,028 32,599 סה"כ

 33,966 6,594 3,072 3,469 20,831 גברים

 20,666 4,154 2,185 2,559 11,768 נשים

           קבוצת גיל

18-25 4,424 805 833 828 6,890 

26-39 7,830 1,516 1,284 2,682 13,312 

40-59 13,486 2,289 1,978 4,513 22,266 

60+ 6,859 1,418 1,162 2,725 12,164 

           קבוצת אוכלוסייה

 51,268 10,101 4,815 5,629 30,723 יהודים ואחרים

 3,364 647 442 399 1,876 ערבים

           וותק בארץ

 30,576 5,623 2,896 3,253 18,804 ילידי ישראל

 24,055 5,124 2,361 2,775 13,795 ילידי חו"ל
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 ידיעת קיום העמדות

גבול. העל קיומן של העמדות האוטומטיות למעבר  הנוסעיםידעו  המוצגת הדרך ב 3בלוח 

 סתכם ביותר ממאה אחוז.ממספר תשובות ולכן סכום כל התשובות ניתן היה לבחור 

 

דייל הפנה את הנוסע לעמדה תה כי השכיחה ביותר היהתשובה  בשני כיווני הנסיעה,

(. התשובה השניה היתה כי בכיוון הכניסה לארץ 42%ארץ, הבכיוון היציאה מ 40%)

 37%ביציאה מהארץ,  41%) הנוסע יודע על קיומה של העמדה בזכות נסיעות קודמות

מצד הציבור  . כלומר ניתן להיווכח, כפי שהיה צפוי, שקיים תהליך למידהבכניסה לארץ(

 בנושא דרכונים חכמים בכלל ובנושא העמדות המוצבות בנמל התעופה בפרט.  

 שדה התעופה שונה בין שני הכיוונים והדבר מקבל ביטוי בסקר. מבין היוצאיםהשילוט ב

 מהנכנסים 07%אמרו שהם ראו את העמדה בזכות השילוט, כאשר רק  52%, מהארץ

 )ההבדל בין הכיוונים מובהק מצוא את העמדותמדווחים כי השילוט עזר להם ל לארץ

 . (סטטיסטית

יש גם לציין שחלק מהנוסעים דווחו כי המידע נמסר להם בעת הנפקת הדרכון בלשכת 

 (. מהיוצאים 51% -מהנכנסים ו 04%רשות האוכלוסין )
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 לפי כיוון הנסיעה –)אחוזים(ם העמדות האוטומטיות ו: ידיעת קי3לוח 

 

 הכניסה לארץידיעת קיומה של העמדה האוטומטית בעת  היציאה מהארץהעמדה האוטומטית בעת  ידיעת קיומה של

דייל במקום 
הפנה אותו 

לעמדה 
 האוטומטית

משילוט 
בשדה 
 התעופה

המידע 
נמסר 
בעת 

הנפקת 
הדרכון 

הביומטרי 
בלשכת 
רשות 

 האוכלוסין

ממידע 
פרסומי 

)אינטרנט, 
 טלוויזיה(

בעקבות 
נסיעות 
 קודמות

בקר 
עמדה ב

רגילה 
הפנה 
 אותו

 אחר

דייל במקום 
הפנה אותו 

לעמדה 
 האוטומטית

משילוט 
בשדה 
 התעופה

המידע 
נמסר 
בעת 

הנפקת 
הדרכון 

הביומטרי 
בלשכת 
רשות 

 האוכלוסין

ממידע 
פרסומי 

)אינטרנט, 
 טלוויזיה(

בעקבות 
נסיעות 
 קודמות

בקר 
בעמדה 
רגילה 
הפנה 
 אותו

 אחר

 14.8 19.0 36.8 5.0 14.2 17.7 45.1 12.0 19.7 39.6 8.4 22.7 26.0 41.1 סה"כ

 16.3 21.2 39.3 5.2 14.9 15.6 42.4 11.7 19.4 42.5 9.8 23.3 25.8 40.1 גברים

 12.4 15.1 32.4 (4.7) 13.1 21.3 49.7 12.4 20.2 35.0 (6.3) 21.8 26.3 42.6 נשים

 קבוצת גיל
              

18-25 44.6 33.3 30.3 .. 35.1 32.4 .. 39.8 (18.6) 22.7 .. 27.8 15.7 20.9 

26-39 40.5 18.0 24.4 (6.3) 29.5 23.1 17.0 44.8 (11.1) 13.8 .. 25.6 24.3 16.1 

40-59 38.7 30.6 22.4 9.2 48.4 17.4 9.9 45.0 21.8 14.0 (6.4) 45.2 19.9 11.5 

60+ 44.3 22.4 17.0 (8.1) 37.6 (12.6) 11.9 48.9 17.2 (9.8) .. 39.2 (12.9) 16.1 

 קבוצת אוכלוסייה
              

 15.2 17.4 37.4 5.0 14.5 17.4 45.3 12.3 18.9 40.5 8.5 22.7 24.6 40.5 יהודים ואחרים

 .. 45.4 (26.1) .. .. (23.3) 41.9 .. (33.0) (25.7) .. (23.6) 47.8 50.1 ערבים

 וותק בארץ
              

 16.1 21.8 35.3 (5.1) 15.5 18.1 42.0 11.0 20.5 39.0 8.6 24.1 29.6 39.4 ילידי ישראל

 13.0 14.9 38.9 (4.9) 12.5 17.3 49.5 13.4 18.7 40.6 8.3 20.8 21.1 43.4 ילידי חו"ל

 עבודה
              

 15.2 20.6 37.0 5.4 14.1 16.2 43.3 13.2 19.8 40.5 9.2 22.6 25.1 40.0 עבד בשבוע האחרון
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 הכניסה לארץידיעת קיומה של העמדה האוטומטית בעת  היציאה מהארץהעמדה האוטומטית בעת  ידיעת קיומה של

דייל במקום 
הפנה אותו 

לעמדה 
 האוטומטית

משילוט 
בשדה 
 התעופה

המידע 
נמסר 
בעת 

הנפקת 
הדרכון 

הביומטרי 
בלשכת 
רשות 

 האוכלוסין

ממידע 
פרסומי 

)אינטרנט, 
 טלוויזיה(

בעקבות 
נסיעות 
 קודמות

בקר 
עמדה ב

רגילה 
הפנה 
 אותו

 אחר

דייל במקום 
הפנה אותו 

לעמדה 
 האוטומטית

משילוט 
בשדה 
 התעופה

המידע 
נמסר 
בעת 

הנפקת 
הדרכון 

הביומטרי 
בלשכת 
רשות 

 האוכלוסין

ממידע 
פרסומי 

)אינטרנט, 
 טלוויזיה(

בעקבות 
נסיעות 
 קודמות

בקר 
בעמדה 
רגילה 
הפנה 
 אותו

 אחר

 14.2 14.2 36.5 .. 16.1 22.5 54.1 (8.9) 21.4 36.5 (5.7) 25.5 28.2 46.7 לא עבד בשבוע האחרון

 הגדרת דתית
              

 16.7 23.2 31.1 (4.8) 19.2 18.8 48.7 9.1 21.7 31.5 (6.4) 26.8 30.6 52.9 חרדים דתיים ומסורתיים

 16.2 15.4 41.4 (5.0) 12.2 15.9 41.1 14.2 15.9 45.6 9.1 21.2 21.9 33.1 לא דתיים וחילוניים

 השכלה
              

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

 תיכון
47.6 33.3 25.2 .. 28.6 13.5 13.7 47.0 23.6 (14.8) .. 28.9 21.5 18.7 

 21.8 21.5 23.0 .. (10.6) 15.1 44.7 (14.6) 22.0 30.9 (8.2) 22.4 31.1 44.3 תעודת בגרות

 (11.5) 23.9 34.6 .. (7.4) (18.8) 42.2 (7.6) 26.4 40.8 (6.5) 19.0 30.1 31.6 דה על תיכוניתתעו

 12.6 16.0 44.9 (5.6) 17.7 15.9 46.2 12.3 18.9 45.5 10.0 24.1 19.7 40.7 תואר אקדמי
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 ממשך הזמן שארך התהליךשביעות רצון 

שארך המעבר דרך העמודה מוצגת שביעות רצונם של הנוסעים ממשך הזמן  4בלוח 

הרוב המוחלט של הנוסעים מדווחים על שביעות רצון רבה האוטומטית למעבר גבול. 

מדווחים על חוסר  2%מהנכנסים(. רק  52%מהיוצאים,  55%ורבה מאד בשני הכיוונים )

ממשך ( חסרי שביעות רצון 7.2%ביציאה ושיעור קצת גבוה מזה )משך הזמן שביעות רצון 

 . (סטטיסטית )ההבדל בין הכיוונים אינו מובהק כניסה לארץה הזמן שארכה

 

 לפי כיווני הנסיעה – )אחוזים( : שביעות רצון ממשך הזמן שארך המעבר4לוח 

שביעות רצון ממשך הזמן שארך   
המעבר דרך העמדה האוטומטית 

 היציאה מהארץבעת 

שביעות רצון ממשך הזמן שארך 
המעבר דרך העמדה האוטומטית 

 כניסה לארץהבעת 

רבה 
ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

רבה 
ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 7.5 6.9 85.6 5.4 6.5 88.0 סה"כ

 9.0 6.9 84.1 7.1 7.1 85.8 גברים

 (4.8) 7.0 88.2 (2.7) 5.6 91.8 נשים

       קבוצת גיל

18-25 95.9 .. .. 93.0 .. .. 

26-39 89.6 6.5 (3.9) 87.6 (8.1) (4.3) 

40-59 86.6 6.0 7.5 85.1 5.8 9.1 

60+ 84.4 (10.8) (4.9) 79.4 (10.0) (10.6) 

       קבוצת אוכלוסייה

 7.9 6.7 85.4 5.8 6.9 87.3 יהודים ואחרים

 . .. 88.9 . . 100.0 ערבים

       וותק בארץ

 9.3 6.0 84.7 6.0 5.3 88.8 ילידי ישראל

 (4.8) 8.3 87.0 (4.7) 8.3 87.0 ילידי חו"ל

       עבודה

 7.9 6.5 85.6 6.0 7.1 86.9 עבד בשבוע האחרון

לא עבד בשבוע 
 האחרון

93.0 (4.6) .. 86.1 (8.4) .. 

       הגדרת דתית

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

87.1 7.3 (5.6) 85.9 (5.9) (8.3) 

 8.7 7.2 84.2 5.4 7.5 87.1 לא דתיים וחילוניים

       השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ 

 חטיבת ביניים/ תיכון

89.3 (4.0) (6.7) 91.3 .. .. 

 .. .. 92.1 .. .. 93.6 תעודת בגרות

 (7.2) (6.8) 86.1 (6.7) .. 91.3 תעודה על תיכונית

 9.0 8.8 82.3 (4.4) 9.9 85.7 תואר אקדמי
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 עדיפות המעבר בעמדה האוטומטית

גת עמדת הנוסעים בדבר עדיפות המעבר בעמדה האוטומטית לבעלי דרכון מוצ 2בלוח 

בקר ועמדת כף יד(. הנתונים מוצגים ברמה  -ביומטרי )לעומת כל דרכי המעבר האחרות

תר פירוט. בשני הכיוונים הרוב ושל כיוון נסיעה וגם ברמה של קבוצה על מנת לתת י

מהנוסעים שעשו  61% -פה )כהמוחלט של המשתמשים אמרו שהמעבר דרך העמדה עדי

אמרו שהמעבר בעמדה  52%יש שיעור קצת נמוך יותר, כאשר רק  5בה שימוש(. בקבוצה 

 . )ההבדל בין שתי הקבוצות אינו מובהק( עדיפה ביציאה מהארץ

, לעומת 36עד  05בחלוקה לקבוצות גיל, ניתן לראות העדפה מוגברת אצל הצעירים בני 

 .   ()ההבדל מובהק ומעלה 41בני 

 לפי כיווני הנסיעה –עדיפות המעבר בעמדה האוטומטית: 2לוח 

המעבר דרך העמדה האוטומטית   
 עדיפה בעת היציאה

המעבר דרך העמדה האוטומטית 
 עדיפה בעת הכניסה

  1קבוצה 
)יצאו ונכנסו 

בעמדה 
 האוטומטית(

  2קבוצה 
)יצאו בעמדה 
האוטומטית, 
נכנסו בעמדה 

 רגילה(

  1קבוצה 
ונכנסו )יצאו 

בעמדה 
 האוטומטית(

  3קבוצה 
)נכנסו בעמדה 
האוטומטית, 
יצאו בעמדה 

 רגילה(

 90.6 90.7 85.2 90.8 סה"כ

 91.3 89.1 87.3 88.3 גברים

 89.5 93.6 82.6 95.1 נשים

         קבוצת גיל

18-25 96.8 78.9 98.4 95.7 

26-39 96.1 81.6 95.3 94.5 

40-59 87.3 89.0 88.4 89.5 

60+ 87.3 86.0 84.8 84.6 

         קבוצת אוכלוסייה

 89.6 90.2 83.8 90.6 יהודים ואחרים

 100.0 100.0 100.0 94.5 ערבים

         וותק בארץ

 89.4 90.2 84.3 90.1 ילידי ישראל

 92.2 91.6 86.4 91.9 ילידי חו"ל

         עבודה

 89.8 90.6 84.3 90.5 עבד בשבוע האחרון

 92.8 92.7 88.1 93.2 ד בשבוע האחרוןלא עב

         הגדרת דתית

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

91.7 88.2 92.9 90.7 

 85.5 88.6 81.5 90.4 לא דתיים וחילוניים

         השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ חטיבת 

 ביניים/ תיכון

94.5 87.3 92.7 95.2 

 94.4 98.7 83.7 96.0 תעודת בגרות
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המעבר דרך העמדה האוטומטית   
 עדיפה בעת היציאה

המעבר דרך העמדה האוטומטית 
 עדיפה בעת הכניסה

  1קבוצה 
)יצאו ונכנסו 

בעמדה 
 האוטומטית(

  2קבוצה 
)יצאו בעמדה 
האוטומטית, 
נכנסו בעמדה 

 רגילה(

  1קבוצה 
ונכנסו )יצאו 

בעמדה 
 האוטומטית(

  3קבוצה 
)נכנסו בעמדה 
האוטומטית, 
יצאו בעמדה 

 רגילה(

 93.6 92.2 85.4 92.4 תעודה על תיכונית

 84.4 88.1 85.0 88.2 תואר אקדמי

 

 

 כללית מעבר דרך העמדה האוטומטיתשביעות רצון 

את שביעות רצונם הכללית של הנוסעים בעניין המעבר בעמדה האוטומטית. מציג  2לוח 

ביעות רצון )רבה ורבה גם כאן, כפי שהיה בשביעות רצון ממשך הזמן, הרוב הגורף מביע ש

בכל כיוון מביע  2% -בכל כיוון(. רק כ 52% -מאד( מהמעבר דרך העמדות האוטומטיות )כ

 חוסר שביעות רצון. 

בחלוקה לגילאים, שביעות הרצון הולכת וקטנה עם הגיל, אך נותרה ברמה סבירה של 

 ומעלה.  21גם אצל בני  77%-ו 51%

מהנשים  60%, בעיקר ביציאה מהארץ )גברים באופן כללי, נשים יותר מרוצים מאשר

 ההבדל בין המינים מובהק בשני כיווני הנסיעה. מהגברים(.  54%מרוצות, לעומת 

 לפי כיווני הנסיעה –בעמדה האוטומטיתהמעבר מ כללית: שביעות רצון 6לוח 

שביעות רצון כללית מהמעבר דרך   
היציאה העמדה האוטומטית בעת 

 מהארץ

לית מהמעבר דרך שביעות רצון כל
הכניסה העמדה האוטומטית בעת 

 לארץ

רבה 
ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

רבה 
ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 5.01 9.41 85.9 4.9 8.4 86.7 סה"כ

 5.2 10.7 84.1 6.3 9.9 83.8 גברים

 (4.7) 7.2 88.2 (2.7) (6.0) 91.4 נשים

       קבוצת גיל

18-25 94.4 .. .. 94.9 .. .. 

26-39 88.7 7.4 (3.8) 90.0 (7.2) .. 

40-59 86.2 (6.5) 7.3 84.3 8.9 6.7 

60+ 80.5 15.3 (4.3) 76.8 16.2 (7.0) 

       קבוצת אוכלוסייה

 5.3 9.8 84.9 5.2 8.9 85.9 יהודים ואחרים

 . .. 96.4 . .. 99.5 ערבים

       וותק בארץ

 5.9 8.1 86.0 5.9 8.0 86.2 ילידי ישראל

 (3.8) 11.3 84.9 (3.6) 9.1 87.3 ילידי חו"ל

             עבודה
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שביעות רצון כללית מהמעבר דרך   
היציאה העמדה האוטומטית בעת 

 מהארץ

לית מהמעבר דרך שביעות רצון כל
הכניסה העמדה האוטומטית בעת 

 לארץ

רבה 
ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

רבה 
ורבה 
 מאד

מועטה  מסויימת
 ובכלל לא

 5.1 9.7 85.1 5.6 8.4 86.0 עבד בשבוע האחרון

לא עבד בשבוע 
 האחרון

88.7 (9.4) .. 86.9 (9.0) .. 

       הגדרת דתית

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

88.9 (8.0) (3.1) 86.5 9.0 (4.5) 

 6.2 10.3 83.5 7.1 9.4 83.6 ילונייםלא דתיים וח

       השכלה

ללא תעודה או תעודת 
סיום בי"ס יסודי/ 

 חטיבת ביניים/ תיכון

89.1 (6.4) (4.6) 92.2 (6.8) .. 

 .. (5.2) 94.0 .. (6.3) 91.4 תעודת בגרות

 .. (11.3) 83.0 (6.1) (8.2) 85.7 תעודה על תיכונית

 7.2 11.0 81.9 5.1 10.0 84.9 תואר אקדמי

 

 

 סיבות לחוסר שביעות רצון מהעמדות האוטומטיות

מהמעבר בעמדה האוטומטית לביקורת  הנוסעים אשר הביעו חוסר שביעות רצון כללית

מציג את תשובותיהם )התאפשרה בחירה של יותר  7לוח  .לכך, נשאלו על הסיבות הגבול

 מתשובה אחת(. 

היתה הטענה שהתהליך נמשך זמן רב מידי  התשובה השכיחה ביותר בשני כיווני הנסיעה

הנוסעים שהביעו חוסר שביעות רצון(. הטענה השניה בעת היציאה היתה כי קרב מ 24%)

 בענייןהמערכת אינה ידידותית לשימוש. הטענה השניה מקרב הנכנסים לארץ, היתה 

 מהנכנסים שלא היו מרוצים מעידים 21%חוסר השילוט למציאת העמדות האוטומטיות. 

 כי מיקום העמדה אינו במקום בולט. 
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 : סיבות לחוסר שביעות רצון7לוח 

 הכניסה לארץ סיבות לאי שביעות רצון מהשימוש בעמדה האוטומטית בעת היציאה מהארץסיבות לאי שביעות רצון מהשימוש בעמדה האוטומטית בעת   

התהליך 
נמשך 
 זמן רב

התהליך 
אינו 

ידידותי, 
המערכת 

הטכנולוגית 
אינה נוחה 

 לשימוש

חסר 
שילוט 
המורה 

על 
מיקום 
 העמדה

מיקום 
העמדה 

אינו 
 בולט

התור 
לעמדה 

הביומטרית 
 היה ארוך

חסרה 
הדרכה 
לשימוש 
 בעמדה

התהליך  אחר
נמשך 
 זמן רב

התהליך 
אינו 

ידידותי, 
המערכת 

הטכנולוגית 
אינה נוחה 

 לשימוש

חסר 
שילוט 
המורה 

על 
מיקום 
 העמדה

מיקום 
העמדה 

אינו 
 בולט

התור 
לעמדה 

הביומטרית 
 היה ארוך

חסרה 
הדרכה 
לשימוש 
 בעמדה

 אחר

 51.8 28.5 38.7 50.5 53.4 42.3 60.4 54.3 24.8 33.1 36.7 40.3 46.0 54.7 סה"כ

 54.3 27.1 36.9 45.6 53.2 42.6 67.8 56.4 25.7 35.1 39.1 40.6 51.4 57.0 גברים

 46.1 (31.7) 42.8 61.8 53.8 41.5 43.5 47.8 (22.2) (26.9) (29.3) (39.5) (29.5) 47.9 נשים

               קבוצת גיל

18-25 .. (63.3) .. .. .. (58.8) .. (61.9) .. (61.9) (62.4) .. .. (65.5) 

26-39 44.8 47.3 45.5 (30.3) 43.1 (34.1) (35.0) 59.9 (35.2) 69.1 64.3 (33.7) (34.6) 53.8 

40-59 54.5 50.1 35.1 38.3 37.7 (19.2) 67.1 50.0 37.0 40.1 38.0 41.5 (16.3) 62.8 

60+ 64.6 (36.7) (41.9) (39.9) (21.0) (20.6) 53.9 74.4 54.6 61.2 58.8 (38.6) 40.9 (34.3) 
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 שימוש בעמדות האוטומטיות -סיבות לאי

 

תיארו הנוסעים אשר לא עשו שימוש במעבר האוטומטי. אותן את הסיבות מציג  5לוח 

לא  /הן בכניסה היתה שהנוסע לא ראה את העמדהוסיבה השכיחה ביותר הן ביציאה ה

ך בעמדה והיתה כי היה תור אר( 53% -)כ(. הסיבה השניה 35%-ידע על קיומה )כ

 -כ עקב מיעוט מקרים(. אוחדו קטגוריותההאוטומטית או העדפה של העמדות האחרות )

א שטסו עם אנשים שאינם יכולים מהנוסעים בשני הכיוונים אמרו שהסיבה הי 51%

לא הצליחו או שאינם בעלי דרכון ביומטרי ולעבור בעמדה )ילדים( או עם אנשים שניסו 

 בשני הכיוונים(.  51% -)כ
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 שימוש בעמדה האוטומטיות, לפי כיוון הנסיעה-: סיבות לאי8לוח 

  

 הכניסה לארץ ת לאי שימוש בעמדה האוטומטית בעתסיבו היציאה מהארץסיבות לאי שימוש בעמדה האוטומטית בעת 

לא ראיתי / 
לא ידעתי 

שיש עמדה 
 אוטומטית

בעמדה 
האוטומטית 

היה תור 
אורך + 
העדפתי 

את העמדה 
המאוישת 

בקר או  יע"
עמדת כף 

 היד

ניסיתי 
לעבור 
בעמדה 

ולא 
הצלחתי 

+ העמדה 
לא היתה 

 פעילה

טסתי עם 
אנשים נוספים 
שניסו לעבור 
 בעמדה ולא
הצליחו, או 

שאינם יכולים 
לעבור דרכה + 

טסתי עם 
אנשים שלהם 

אין דרכון 
 ביומטרי

לא הייתי 
מרוצה 

מהעמדה 
האוטומט
ית בעבר 
ולכן לא 
ניסיתי 
 לעבור

לא ראיתי /  אחר
לא ידעתי 

שיש עמדה 
 אוטומטית

בעמדה 
האוטומטית 

היה תור 
אורך + 
העדפתי 

את העמדה 
המאוישת 

בקר או  יע"
עמדת כף 

 היד

יתי ניס
לעבור 
בעמדה 

ולא 
הצלחתי 

 +
העמדה 

לא היתה 
 פעילה

טסתי עם 
אנשים 
נוספים 

שניסו לעבור 
בעמדה ולא 
הצליחו, או 

שאינם 
יכולים 

לעבור דרכה 
+ טסתי עם 

אנשים 
שלהם אין 

דרכון 
 ביומטרי

לא הייתי 
מרוצה 

מהעמדה 
האוטומטית 
בעבר ולכן 
לא ניסיתי 

 לעבור

 אחר

 18.0 2.5 20.3 6.2 23.9 37.5 16.5 2.2 19.2 8.2 22.2 38.9 סה"כ

 15.9 3.3 17.8 6.3 30.3 35.1 14.2 (2.9) 18.1 6.7 26.6 36.0 גברים

 21.1 .. 24.1 (6.0) 14.2 41.2 20.5 .. 21.0 10.6 14.8 43.8 נשים

 . . . . . . . . . . . . קבוצת גיל

18-25 34.8 (19.5) .. (21.1) .. (19.9
) 

31.8 (19.9) .. (18.5) .. (21.5) 

26-39 47.6 16.3 (5.6) 22.4 .. (13.9
) 

41.8 21.1 (4.7) 25.4 .. 18.9 

40-59 33.1 22.3 (8.6) 22.3 (3.5) 16.1 37.5 25.8 (5.9) 21.3 (3.6) 13.7 

60+ 42.8 28.6 (9.1) (10.4) .. 17.9 36.1 25.2 (7.8) 14.7 .. 22.3 

 . . . . . . . . . . . . קבוצת אוכלוסייה

 17.8 2.6 21.6 6.2 25.2 35.7 16.4 2.4 20.0 8.4 23.0 37.5 יהודים ואחרים

 .. .. .. .. .. 62.0 .. . .. .. (11.8) 57.1 ערבים

 . . . . . . . . . . . . וותק בארץ

 17.5 (1.8) 18.4 5.8 26.9 36.2 17.3 (1.5) 19.5 8.0 26.3 34.4 ילידי ישראל

 18.5 (3.2) 22.5 6.6 20.4 39.1 15.6 (3.1) 18.7 8.4 17.0 44.5 ילידי חו"ל

 . . . . . . . . . . . . עבודה
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 הכניסה לארץ ת לאי שימוש בעמדה האוטומטית בעתסיבו היציאה מהארץסיבות לאי שימוש בעמדה האוטומטית בעת 

לא ראיתי / 
לא ידעתי 

שיש עמדה 
 אוטומטית

בעמדה 
האוטומטית 

היה תור 
אורך + 
העדפתי 

את העמדה 
המאוישת 

בקר או  יע"
עמדת כף 

 היד

ניסיתי 
לעבור 
בעמדה 

ולא 
הצלחתי 

+ העמדה 
לא היתה 

 פעילה

טסתי עם 
אנשים נוספים 
שניסו לעבור 
 בעמדה ולא
הצליחו, או 

שאינם יכולים 
לעבור דרכה + 

טסתי עם 
אנשים שלהם 

אין דרכון 
 ביומטרי

לא הייתי 
מרוצה 

מהעמדה 
האוטומט
ית בעבר 
ולכן לא 
ניסיתי 
 לעבור

לא ראיתי /  אחר
לא ידעתי 

שיש עמדה 
 אוטומטית

בעמדה 
האוטומטית 

היה תור 
אורך + 
העדפתי 

את העמדה 
המאוישת 

בקר או  יע"
עמדת כף 

 היד

יתי ניס
לעבור 
בעמדה 

ולא 
הצלחתי 

 +
העמדה 

לא היתה 
 פעילה

טסתי עם 
אנשים 
נוספים 

שניסו לעבור 
בעמדה ולא 
הצליחו, או 

שאינם 
יכולים 

לעבור דרכה 
+ טסתי עם 

אנשים 
שלהם אין 

דרכון 
 ביומטרי

לא הייתי 
מרוצה 

מהעמדה 
האוטומטית 
בעבר ולכן 
לא ניסיתי 

 לעבור

 אחר

עבד בשבוע 
 האחרון

35.6 23.7 8.7 19.7 (2.4) 15.7 36.7 24.9 6.2 22.2 (2.4) 17.3 

לא עבד בשבוע 
 האחרון

50.4 16.9 (7.0) 18.6 .. 17.1 40.8 20.4 (6.5) 16.6 (2.6) 18.2 

 . . . . . . . . . . . . הגדרת דתית

חרדים דתיים 
 ומסורתיים

41.1 20.7 (5.2) 16.1 .. 18.2 39.2 22.1 (5.5) 19.0 (1.8) 17.3 

לא דתיים 
 וחילוניים

30.7 27.0 10.5 23.0 (3.5) 16.4 28.7 28.2 6.9 23.5 (3.6) 20.6 

 . . . . . . . . . . . . השכלה

ללא תעודה או 
תעודת סיום 
בי"ס יסודי/ 

יניים/ חטיבת ב
 תיכון

42.2 20.3 .. (16.0) .. (14.4
) 

36.7 25.2 .. (16.5) .. 23.5 

18.6) .. (11.7) (15.2) 23.3 39.8 תעודת בגרות
) 

37.8 21.4 .. 17.9 .. 21.2 

תעודה על 
 תיכונית

49.0 12.5 .. 19.7 .. 16.7 46.2 (14.8) .. 23.3 (3.7) 16.9 

 15.5 (2.9) 21.8 7.6 26.7 35.0 16.4 (3.1) 23.1 7.0 25.4 34.4 תואר אקדמי
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 סיכום ומסקנות

הלשכה המרכזית מבצעת החוק הביומטרי, יישום  במסגרת תקופת המבחן של

דרכון מהשימוש בסקר שביעות רצון , בהזמנת רשות האוכלוסין וההגירה, לסטטיסטיקה

( 5102ני ים )ינואר עד יוששישה חודכהחכם במעבר הגבול בנתב"ג. הסקר מיועד להיערך 

מעבר הומטרתו לבחון את שביעות רצונם של הנוסעים מהמערך החדש של עמדות 

 אוטומטיות. ה

. ממצאי הביניים חקירה בלבד חודשי השלושמבוסס על דוח זה מהווה דוח ביניים 

 52% -כעל מהלך תקין של המערך החדש. וים נוסעשל ה המצביעים על שביעות רצון גבוה

מהתהליך באופן כללי, ושיעור דומה היו מרוצים ממשך הזמן מהנוסעים היו מרוצים 

 שארך התהליך.  

את הנוסעים לעשות שימוש בעמדות האוטומטיות,  להפנותנראה שהדיילים מצליחים 

להקל על אורך התורים בעמדות המאוישות ע"י בקרים. ניכר תהליך הלמידה  העשוי דבר

 אותן בנסיעות קודמות.  של הציבור, אשר עושה שימוש בעמדות לאחר שראה

עיקר חוסר שביעות הרצון נובע מחוסר הנראות של העמדות בכניסה לארץ. מאידך, 

עמדות המוצבות קיום הבעקבות תהליך הלמידה של הנוסעים יש להניח שהמודעות ל

 מאחורי הבקרים, תלך ותגדל. 

 -קיומן )כשימוש בעמדות האוטומטיות היו בעיקר חוסר ידע/ מודעות על -הסיבות לאי

מהנוסעים שלא עשו בהן שימוש(. סיבה נוספת היתה העדפה לעבור בעמדה מוכרת  35%

 (. 55% -)כף יד או בקר( בגלל תור ארוך או העדפה אישית )כ
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  : תהליך המעבר דרך העמדה האוטומטית למעבר גבול בנתב"ג0נספח 
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 סקר שביעות רצון  מהימנות אומדני:  5נספח 

 
 מהשימוש בדרכון הביומטרי במעבר הגבול בנתב"גל סקר שביעות רצון שהאומדנים 

 מבוססים על סקר מדגמי ועלולים להיות חשופים לטעויות שונות. 

 טעויות דגימה .0

ייקרא נובעות מכך שנחקר רק מדגם ולא כלל אוכלוסיית הסקר ) טעויות מדגמיות

רק אחד מתוך מספר  "האוכלוסייה" בהמשך(. המדגם שהסקר הנוכחי מבוסס עליו הוא

רב של מדגמים אפשריים, שהיו יכולים להתקבל באותה שיטת דגימה ובאותו גודל. ברור 

כי אומדנים המבוססים על מדגמים שונים יהיו שונים זה מזה, וכמעט כולם יהיו שונים 

 ולא ממדגם. (-)יסומן ב מהערך שהיה מתקבל אילו נאסף המידע מכל האוכלוסייה

הוא הערך הנאמד לפי המדגם המסוים של הסקר לערך שהיה מתקבל אילו   ומדןהא

 נאסף המידע מכל האוכלוסייה.

היא מידה ממוצעת של השוני בין כל האומדנים השונים   טעות דגימה של האומדן

ין הערך שהיו יכולים להתקבל מכל המדגמים האפשריים באותו גודל ובאותה שיטה, לב

המתקבל מאיסוף המידע מכל האוכלוסייה, באותם תנאים של איסוף הנתונים שנעשה 

בסקר. ניתן לאמוד את טעות הדגימה מנתוני הסקר. עבור האומדנים מסקר שביעות רצון 

, חושבו אומדנים 7מתהליך הטיפול בבקשה להנפקת תיעוד בלשכות המוצגים בפרק 

סום(. ערכי טעויות  הדגימה יחד עם האומדנים לטעויות הדגימה )אינם מוצגים בפר

אפשרו לערוך בדיקת השערות כדי לבחון האם ההפרש בין אומדני שתי קבוצות מובהק 

 או לא. 

)או בקיצור טד"י(  טעות הדגימה היחסיתלעתים נוח להעריך את דיוק האומדן לפי 

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

-ל 52%בין ד"י עם טהאומדנים טעויות דגימה גבוהות, ל משימוש באומדנים החשופים

 41%סוגריים ואילו אומדנים עם טד"י בשהם בעלי רמת מהימנות נמוכה מוצגים  41%

שהם ברמת מהימנות נמוכה מאד אינם מוצגים כלל ובמקום נרשם ".." בתא ומעלה 

 המתאים בלוח.

 גמיותטעויות לא מד .5

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

 מצויות גם בתהליך בו אוספים מידע מכלל האוכלוסייה ולא רק ממדגם של יחידות.

 מדגמיות עיקריות בסקר הן:-טעויות לא

אינם קר פרטים שנדגמו לס: טעויות הנובעות מכך שהשבה-טעויות הנובעות מאי א.

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

מסוימת באומדנים, משום שתכונותיהם של המשיבים עלולות להיות שונות מאלה 

 שלא השיבו לסקר. שיטת האמידה מיועדת לצמצם הטיה זו.
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וסר יכולת טעויות תשובה: טעויות הנובעות מאי הבנת השאלות, חוסר רצון או ח ב.

 להשיב נכון או הצגת שאלה בדרך לא נכונה. 

טעויות בהקלדת הנתונים: תשובות המשיבים מוקלדות על ידי הסוקר אל המחשב  ג.

והם חשופים לטעויות, אשר חלקן מאותרות ומתוקנות באמצעות ביקורות 

 . ניהול הסקרהנערכות בעזרת תוכנת 

חלק מהטעויות  .הליך עיבוד החומרטעויות בשלבי העיבוד השונים: טעויות בת ד.

 מתוקנות באמצעות ביקורות הנערכות על הנתונים המתקבלים.

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

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

 .בביצועו נעשו מאמצים להקטין ככל האפשר את מספר הטעויותלהדגיש שבתכנון הסקר ו

 


