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1BU חכם. בקבלת בקשה למסמך נסיעה ביומטרינוהל הטיפול 

1. 2Bיכלל 
בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  .1.1

, ולצו שהוצא מכוחו של החוק, מסמך נסיעה חדש (דרכון 2009 –ובמאגר מידע, התש"ע 

בתקופת המבחן ים תינתן לאומי, דרכון עסקי, תמבד"ל ותמי"ל) עם מרכיבים ביומטרי

  ובמקומות נוספים שיאושרו לכך. רשותהבכל לשכות  למבקש שנתן הסכמתו לכך

רשות ובאמצעי התקשורת, מידע בדבר הבלשכות , אינטרנטהרשות תפרסם באתר ה .1.2

 .מאגר הביומטריוה, תקופת המבחן, ים והנפקתםהזיהוי הביומטרי כימסמ

 ו מידע על ההליך הביומטרי.וב הסבריקבל דף  ,עם הגעת המבקש ללשכה .1.3

2. 3B:מטרת הנוהל 
 לקבוע את השיטה ל:

 .חכם מסמך נסיעה ביומטרי להנפקתקבלת בקשה  .2.1

 קבלת הסכמה, ביצוע שאלון אימות והרכשה ביומטרית. .2.2

 .העברתה למרכז ההנפקהאישורה ואישור הבקשה בטרם  .2.3

3. 4Bתנאים ודרישות: 
 .נוכחות אישית .3.1

 , נוכחות אישית חובה בלשכה.בבקשה לבגיר .3.1.1

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

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

 ההורים.  

קטין שהוריו אינם נשואים זה לזו, על ההורה נותן ההסכמה להציג פסק דין  .3.1.2.2

ר פסק דין על שני המציין כי ניתנה לו החזקה הבלעדית על הקטין. בהיעד

 ההורים לחתום על ההסכמה בלשכה. 

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

 הסבר על ההרכשה וכו'.

הסכמת הורה שניתנה בחו"ל תועבר בדואר ובדוא"ל ללשכת הרשות לתיוק  .3.1.2.4

 בתיק האישי.
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 .זהותהתעודת הצגת  .3.2
 .חובההמבקש, , הצגת תעודת הזהות של בבקשה לבגיר .3.2.1

ומעלה הצגת  16וקטין מגיל הצגת תעודת הזהות של ההורה/ים,  בבקשה לקטין, .3.2.2

 .חובהתעודת זהות 

אסמכתאות על האפוטרופוס (הנציג) להציג תעודת הזהות שלו,  בבקשה לחסוי, .3.2.3

החסוי, ובמידה ונופק דין) בדבר היותו נציגו החוקי של -(צו אפוטרופסות / פסק

  .בר, יש להציג גם תעודה זולחסוי תעודת זהות בע

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

 :מקום הגשת הבקשה .3.4
ניתן להגיש  ,למסמך נסיעה ראשון או בבקשה לחידוש מסמך נסיעהבבקשה  .3.4.1

 הבקשה בכל לשכה של הרשות.
יש להגיש  ,למסמך נסיעה במקום מסמך קודם שאבד, נגנב או הושחתבבקשה  .3.4.2

 הבקשה בלשכת האם בלבד, בהתאם לאיזור מגוריו של מגיש הבקשה.את 
אולם במידה והתיק האישי של מבקש השירות סרוק במערכת "אביב" וניתן לזהותו  .3.4.3

 למסמך נסיעה , ניתן להגיש בקשה עפ"י התמונות המצויות בתיק האישי הסרוק
 , בכל לשכה.שאבד, נגנב או הושחת מסמך קודםבמקום 

 )41ר/ד( לדרכון / תעודת מעבר ביומטרייםה מילוי טופס בקש .3.5

 :לביצוע הרכשה הסכמה .3.6
בבקשה לקבלת מסמך זיהוי ביומטרי בתקופת המבחן, נדרשת הסכמת המבקש לביצוע 

 ההרכשה, לפיכך יש כדלהלן:

כתב אישור והסכמה לבגיר לביצוע הרכשה ", חתימה על בגירעבור בבקשה  .3.6.1

 ).38(מר/ "לבגיר - ביומטרית

כתב "על  והקטין למלא ולחתום /ים, על ההורה14קטין מעל גיל עבור בבקשה  .3.6.2

 ).39(מר/ "14מעל גיל / לחסוי קטין ל מסמך זיהוי ביומטריאישור והסכמה ל

כתב אישור "על  עבור חסוי, על האפוטרופוס/ים והחסוי למלא ולחתוםבבקשה  .3.6.3

 ).39(מר/ "14מעל גיל / לחסוי קטין ל מסמך זיהוי ביומטריוהסכמה ל

תב אישור כ"על  , על ההורה למלא ולחתום14עבור קטין מתחת לגיל שה בבק .3.6.4

  ).40(מר/ "14גיל  / לחסוי מתחתקטין ל מסמך זיהוי ביומטרילוהסכמה 

רכשה ביומטרית (בעקבות הלביצוע  הנתן בעבר הסכמבמידה והמבקש אולם,  .3.6.5

  פת.אין צורך לקבל הסכמה נוס, ניפוק תעודת זהות או מסמך נסיעה ביומטריים)
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 בהתאם ללוח האגרות. -תשלום אגרה  .3.7

4. 5Bחכם נסיעה ביומטרילמסמך וסדר פעולות לקבלת בקשה  הליך הטיפול 
 זיהוי מגיש הבקשה .4.1

המבקש עפ"י תעודת זהות  לזהות אתעובד הרשות חובה על  ,בבקשה עבור בגיר .4.1.1

 .שלו

, עפ"י תעודות הזהות שלהם ין, עובד הרשות יזהה את ההורה/יםקטעבור בבקשה  .4.1.2

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

 .תעודת הזהות

בבקשה עבור חסוי, עובד הרשות יזהה את האפוטרופסים עפ"י תעודות הזהות  .4.1.3

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

 קבלת הבקשה  .4.2
למסמך נסיעה, יבדוק שמולא בבקשה לבגיר, עובד הרשות יקבל את טופס בקשה  .4.2.1

 כראוי, ונחתם ע"י המבקש.

בבקשה לקטין שהוריו נשואים זה לזו, עובד ברשות יקבל את טופס בקשה למסמך  .4.2.2

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

 שהוא מסוגל לחתום)

בעבר והנישואין פקעו, לא בבקשה לקטין שהוריו אינם נשואים זה לזו (היו נשואים  .4.2.3

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

בהיעדר פסק דין מבית משפט המציין כי החזקה הבלעדית על הקטין נתונה לו. 
 דין כאמור חובת נוכחות אישית של שני ההורים בלשכה.-פסק

פס בקשה למסמך נסיעה, יבדוק רשות יקבל את טוהבבקשה עבור חסוי, עובד  .4.2.4

שמולא כראוי, ונחתם ע"י כל האפוטרופסים הרשומים בצו האפוטרופסות / פסק 

 .(ככל שהוא מסוגל לחתום) החסוידין, וכן ע"י 

  בדיקות נוספות .4.3
יבדוק את עובד הרשות מקבל הבקשה  ,למסמך נסיעהקבלת טופס הבקשה  לאחר .4.3.1

ומול קובץ  המבקש שלזהות מול תעודת ההבקשה בטופס הרשומים הפרטים 

יוודא שקיימת התאמה בין הפרטים הרשומים בטופס לפרטים מרשם התושבים, 

 .ולקובץ מרשם התושבים הרשומים בתעודת הזהות
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במקרים בהם הפרטים שנרשמו בטופס שונים מהפרטים הרשומים במרשם, יודיע  .4.3.2

לדרכון כך, ויפעל לתקן הפרטים בהתאם לנוהל בקשה -עובד הרשות למבקש על

 .3.2.0001מספר 

במקרים בהם המבקש מחזיק תעודת זהות ביומטרית, על הפקיד לבצע אימות  .4.3.3

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

הכרטיסים, והנחת האצבע המורה על קורא טביעות האצבע, ומערכת "אביב" 

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

 . מבקש השירות.

 המפורטיםכל התנאים והדרישות  אחריבדוק שהמבקש ממלא  עובד הרשות .4.3.4

 (תנאים ודרישות) לעיל. 3בסעיף 

 בעבר) הה (במידה ולא ניתנמגיש הבקשמלהרכשה  כתב הסכמהקבלת  .4.4
עובד הרשות יציע לתושב הפונה לקבלת שירות לקבל מסמך זיהוי ביומטרי.  .4.4.1

ם לכך,  על העובד  לוודא תחילה כי המבקש קיבל את דף ההסבר על בהתא

התהליך הביומטרי, ומסכים לנטילת אמצעים ביומטריים והכללתם במאגר וחתם 

עותקים). במקרים בהם נדרש הסבר נוסף,   2 -על ההסכמה לביצוע ההרכשה (ב

 על הפקיד לתת הסבר נוסף בהתאם לנשאל.

כתב מקבל הבקשה לוודא חתימת המבקש על "על עובד הרשות  ,בבקשה לבגיר .4.4.2

 ).38" (מר/אישור והסכמה לבגיר לביצוע הרכשה ביומטרית

 :14בבקשה עבור קטין מעל גיל  .4.4.3
תוצע האפשרות לקבלת מסמך נסיעה  14בכל הנוגע לקטין עד גיל  .4.4.3.1

וחל ביומטרי לקטין רק אם הפניה הינה לקבלת מסמך נסיעה לקטין 
ך נסיעה ביומטרי חכם במידה והגיע איסור לבציע לקטין לקבל מסמ

 לקבל שירות בנושא אחר.
על עובד הרשות לתת הסבר לקטין על אודות התהליך הביומטרי בהתאם  .4.4.3.2

 לגילו ולמידת בגרותו.

והקטין "כתב  /יםחתימת ההורהאת על עובד הרשות מקבל הבקשה לוודא  .4.4.3.3

" או לחסוי לביצוע הרכשה ביומטרית 14אישור והסכמה לקטין מעל גיל 

 ).39(מר/
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 :14בבקשה עבור קטין מתחת לגיל  .4.4.4
תוצע האפשרות לקבלת מסמך נסיעה  14בכל הנוגע לקטין עד גיל  .4.4.4.1

וחל ביומטרי לקטין רק אם הפניה הינה לקבלת מסמך נסיעה לקטין 
איסור לבציע לקטין לקבל מסמך נסיעה ביומטרי חכם במידה והגיע 

 לקבל שירות בנושא אחר.
תב כהבקשה לוודא את חתימת ההורה/ים על "על עובד הרשות מקבל  .4.4.4.2

 " )40(מר/ הרכשה ביומטרית לביצוע 14אישור והסכמה לקטין מתחת לגיל 

שנים, יימסר לקטין, ככל שהוא מסוגל להבין  10אולם, אם מלאו לקטין  .4.4.4.3

 בדבר, הסבר על אודות התהליך הביומטרי.

 מטריבמקרים בהם הביע הקטין התנגדות, אין לנפק מסמך נסיעה ביו .4.4.4.4

 :בבקשה עבור חסוי .4.4.5
על  האפוטרופוס / הנציגעל עובד הרשות מקבל הבקשה לוודא את חתימת  .4.4.5.1

או לחסוי לביצוע הרכשה  14"כתב אישור והסכמה לקטין מעל גיל 

  )39ביומטרית" (מר/

 .וכן, ככל שהחסוי מסוגל להבין, יסכים לכך החסוי ויחתום על טופס הסכמה .4.4.5.2

סכמה בתיקו האישי של המבקש ובנוסף, יש יש לתייק את כתב ההחשוב מאוד,  .4.4.6

 זה. עותק חתום מטופסלמסור למבקשים 
 בקשהרכשה ביומטרית (בעקבות הלביצוע ניתנה בעבר הסכמה במידה ו .4.4.7

, מסמך נסיעה ביומטריים), אין צורך לקבל הסכמה נוספתלתעודת זהות או ל
 אך חובה לקבל הזכמת ההורים לניפוק מסמך נסיעה.

 חשב:שאלון אימות ממו .4.5
תקינה שניתן לבצע  חכמה עודת זהות ביומטריתתבמקרים בהם המבקש מחזיק ב .4.5.1

אין צורך ו, 4.3.3, יש לבצע אימות זהות כפי שפורט בסעיף עימה אימות זהות

 .לבצע שאלון אימות ממוחשב (אולם חובה לבצע הרכשה)

, או שיש ברשותו חכמה יומטריתבאולם, במקרים בהם ולמבקש אין תעודת זהות  .4.5.2

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

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

עובד הרשות ישאל את המבקש מספר שאלות כפי שמוצגות לו ע"י מערכת  .4.5.3

 ."אביב"
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, (אין בקשמערכת "אביב" כפי שנמסרו ע"י המבאת התשובות  ירשוםעובד הרשות  .4.5.4

 . לתת פרשנות או לשנות פרט ממה שמסר המבקש).

בעצמו על  הקטין, ישיב 14מעל גיל  טיןק למסמך נסיעה עבורבבקשה  .4.5.4.1

 .ישיב במקומו ההורהכי  ההורהשאלות, אלא אם כן ביקשו הוא או ה

 14ביומטרי הוא קטין שטרם מלאו לו  נסיעהמבקש מסמך הבמקרה שבו  .4.5.4.2

במקומו, ובלבד שהנציג הזדהה כנדרש  הקטיןשל  שנים או חסוי, ישיב נציגו

 (פסק דין או צו מינוי אפוטרופוס) לפני עובד רשות האוכלוסין, והציג ראיה

 .בדבר היותו נציגו כאמור

 בהתאם לתוצאות שאלון האימות הממוחשב עובד הרשות יפעל כדלקמן: .4.5.5

ת המבקש השיב על שאלון האימות הממוחשב בצורה נכונה ומדוייקת, מערכ .4.5.5.1

 ."אביב" תודיע "ענה נכונה של השאלון", וניתן להמשיך בתהליך ההרכשה

המבקש לא השיב על השאלות בצורה נכונה ומדוייקת (רישום התוצאות  .4.5.5.2

הנכונות יעובד ע"י מערכת "אביב"), עובד הרשות, ("קו ראשון"), יעבירו 

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

ות שאלון האימות הממוחשב הראשון, ובמידת הצורך לביצוע שאלון תוצא

 . אימות ממוחשב נוסף

בדק האחראי ("קו שני") את תשובות המבקש שניתנו לעובד הרשות, מקבל  .4.5.5.3

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

 ם את השםבמקוציין את הכינוי : המבקש למשל, במהותן אך אינן מדויקות

, או שציין את עיר הלידה במקום ארץ הלידה, רשאי האחראי להחליט המלא

כי המבקש ענה על דרישות שאלון האימות הראשון, לאשר במערכת "אביב" 

 .כי שאלון האימות הממוחשב הראשון תקין, ולהמשיך בתהליך ההרכשה

חשוב לציין, "העברת" המבקש מעמדת עובד הרשות מקבל הבקשה  .4.5.5.4

האחראי ("קו שני) יכולה להתבצע בבדיקה טלפונית של העובד לעמדת 

המקבל מול הקו השני, ובמידה ויש להעביר את המבקש פיזית לעמדת 

 האחראי, על עובד הלשכה ללוות את המבקש.

החליט האחראי (קו שני) כי המבקש לא הצליח בשאלון אימות הראשון,  .4.5.5.5

 .יערוך לו שאלון אימות ממוחשב שני

ש ענה על השאלות בצורה נכונה ומדוייקת, מערכת "אביב" במידה והמבק .4.5.5.6

 תציג הערה כי "ענה נכונה של השאלון", וניתן להמשיך בתהליך ההרכשה.
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במקרים בהם החליט האחראי כי המבקש לא ענה על הדרישות מאחר  .4.5.5.7

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

 תיק אישי.

לא ניתן לזהות עפ"י תיק אישי או שהתיק האישי לא אותר, במקרים בהם  .4.5.5.8

האחראי ("קו שני") רשאי להפסיק את הליך הבדיקה ולדרוש מהמבקש 

מנת לזהותו באופן ודאי ולהמשיך -להמציא תעודות ומסמכים נוספים על

 בתהליך.

עם קבלת מסמכים נוספים או שאין בידי המבקש מסמכים נוספים, יש  .4.5.5.9

הל הלשכה להחלטה, ובמקרים חריגים ניתן לפנות להעביר הבקשה למנ

 למטה להתייעצות בהתאם להחלטת מנהל הלשכה.

  חכם  ביומטרי מסמך נסיעהחשוב מאוד, אין לבצע הרכשה, ואין לנפק  .4.5.5.10
במקרה של ספק בזיהוי המבקש. יש לבצע הרכשה לאחר זיהוי ודאי 

 .לט של המבקש בלבדוחומ

4.6. 11B:הרכשה 
12Bבקש זוהה באופן מוחלט וודאי, ניתן לבצע את ההרכשה לאחר האמור לעיל ולאחר שהמ

 המבקש ולקיחת שתי טביעת האצבעות המורות.פנים של הביומטרית, דהיינו צילום 

13B ,יכלול תמונת תווי פנים ביומטרית בלבד 12מסמך נסיעה לקטין עד גיל אולם. 

הצילום יעשה בעמדת קבלת הקהל, עפ"י האמצעים שסופקו ללשכה, כאשר  .4.6.1

 מתיישב בכיסא מול המצלמה ומאחריו קיים רקע לצילוםהמבקש 

אופן צילום תמונת תווי הפנים של המבקש יעשה עפ"י המסמך "דרישות לצילום  .4.6.2

תוך מתן דגש  6.7תמונות עבור התיעוד הביומטרי החכם" המצורף בנספח 

 הבאים:לעקרונות 

 .מצג הראש יהיה ישר .4.6.2.1

 .לא יהיו צללים על הפנים .4.6.2.2

 .מיקום מרכזי של הראש ממדי התמונה יבטיחו .4.6.2.3

 .התמונה תצולם בחדות ובניגודיות גבוהים .4.6.2.4

 .תמונה תצולם בלא משקפיים .4.6.2.5

 שאין בו כדי להסתיר ובלבד כיסוי ראש מטעמי דת ומצפון ניתן לצלם עם  .4.6.2.6

 .את איברי הפנים מקצה העליון של המצח עד תחתית הסנטר
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ש עונה על בעת צילום תמונות תווי הפנים, מערכת "אביב" בודקת אם המבק .4.6.3

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

 על אחד הסעיפים, תוצג הערה בהתאם.

בבקשה של עיוור או של מי שמסתיר את העיניים במשקפיים או ברטיה בגלל מום  .4.6.4

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

ניסיונות, אך ום הפנים, במידה ובוצעו מספר הנסיונות של ציל 6ניתן לבצע  .4.6.5

בהתאם לדרישות והקריטריונים שנקבעו התוצאות לא עמדו בדרישות האיכות 

התמונה באיכות הטובה ביותר  במערכת "אביב" יש לבחור (באישור מנהל) את

 , לא תתאפשר בחירת תמונה שאינה באיכות הטובה ביותרשהתקבלה

 (ולאאיכות העומדת בדרישות ה תמונת תווי פניםל במקרה חריג שבו לא ניתן ליטו .4.6.6

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

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

"דרישות לצילום תמונות עבור התיעוד המפורטים לעיל, והעומדת בתנאי 

, במקום מערכת "אביב" שתיסרק אל 6.7המצורף בנספח  "הביומטרי החכם

 הצילום הביומטרי בלשכה.

 הצילום יבצוע בלשכה ע"י עובד רשות האוכלוסין כדלהלן: .4.6.7
במקרים בהם דורש המבקש כי אדם נוסף מטעמו יהיה נוכח בעת צילום  .4.6.7.1

 .שלו, יש להיענות לבקשתו ולאפשר זאתתמונת תווי פנים 

פגיעה בהם במידה העולה  ולמנועעל פרטיותו כבוד האדם ויש לשמור על  .4.6.7.2

 בכל תהליך ההרכשה. על הנדרש

כי הצילום יעשה בידי עובד הרשות  במקרים בהם מגיש הבקשה מבקש  .4.6.7.3

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

 .של המבקש יש להיענות לבקשה ועובד/ת בן אותו מין יקבל את המבקש/ת

ופן נטילת טביעות אצבע של המבקש יעשה עפ"י המסמך "דרישות לסריקת א .4.6.8
  :הבאיםתוך מתן דגש לעקרונות  6.8טביעות אצבע" המצורף בנספח 

, ככל שניתן ,נטילת טביעות האצבעות תיעשה לשתי האצבעות המורות .4.6.8.1

כאשר בעת נטילת טביעת האצבע "ברירת המחדל" הראשונית הינה לאצבע 

 ן, ולאחר מכן האצבע המורה של יש שמאל.המורה של יד ימי
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של יד ימין (במקרים בהם  טביעת אצבע מורהבמקרים בהם לא ניתן ליטול  .4.6.8.2

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

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

או אגודל של יד ימין  מורהטביעת אצבע במקרים בהם לא ניתן ליטול  .4.6.8.3

(במקרים בהם למבקש נמחקה הטביעה מהאצבע, או כאשר חסרה 

של האמה, וחובה לשנות את ברירת החדל טביעת  האצבע), יש ליטול

  במערכת בעת הנטילה.

של יד שמאל (במקרים  טביעת אצבע מורהבמקרים בהם לא ניתן ליטול  .4.6.8.4

רה האצבע), יש בהם למבקש נמחקה הטביעה מהאצבע, או כאשר חס

של האגודל, וחובה לשנות את ברירת החדל במערכת בעת טביעת  ליטול

 הנטילה.

או אגודל של יד שמאל  טביעת אצבע מורהבמקרים בהם לא ניתן ליטול  .4.6.8.5

 (במקרים בהם למבקש נמחקה הטביעה מהאצבע, או כאשר חסרה

של האמה, וחובה לשנות את ברירת החדל טביעת  יש ליטולהאצבע), 

 רכת בעת הנטילה.במע

נסיונות לנטילת טביעות אצבע, מכל אצבע שניטלת לפי  6ניתן לבצע עד  .4.6.8.6

 האמור בסעיפים לעיל.

לא יילקחו מאותו  באמור לעיל, טביעות אצבעלא ניתן ליטול במקרים בהם  .4.6.8.7

 תושב טביעות אצבע כלל.

 יצייןשל שתי האצבעות המורות, טביעות אצבע במקרים בהם לא נלקחו  .4.6.8.8

במערכת אביב מהן טביעות האצבע שכן נלקחו, ומהי ת הערה רשוהעובד 

 הסיבה בגינה לא נלקחה טביעת האצבע המורה.

אם לא נלקחו טביעות אצבע כלל, יש לציין בגיליון הרישום "לא נלקחו  .4.6.8.9

 טביעות אצבע" ולפרט את הסיבה.

 :12אי נטילת טביעות אצבע מקטינים מתחת לגיל  .4.6.9
תמונת טביעות אצבע מקטין לצורך הפקת נתונים לא ייטול עובד רשות האוכלוסין 

 12ומסמך נסיעה לקטין עד גיל שנה,  12ביומטריים, אלא לאחר שמלאו לקטין 
 .יכלול תמונת תווי פנים ביומטרית בלבד
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4.7. 14Bה:דוגמת חתימ 
עובד הרשות מקבל הבקשה ידריך את המבקש לתת דוגמת חתימה על "פד  .4.7.1

 בדרכון עם יתר הפרטים האישיים.לחתימה" שתיסרק למערכת אביב ותודפס 

 , אין לקחת דוגמת חתימה.6בבקשות עבור קטינים מתחת לגיל  .4.7.2

, ניתן לקבל דוגמת חתימה במידה והקטין 9עד  6בבקשות עבור קטינים בגילאים  .4.7.3

 יודע לחתום.

ובקשות עבור בגירים, חלה החובה לקבל דוגמת  9בבקשות עבור קטינים מעל גיל  .4.7.4

 .בדף הפרטין האישיים בדרכוןשתיסרק ותודפס  חתימה

 למען הסר ספק, דוגמת החתימה אינה נשמרת במערכת "אביב". .4.7.5

4.8. 15B.פעולות משלימות עפ"י סוג הבקשה 
 /לדרכון בבקשה בבקשה למסמך נסיעה לבגיר, יש לפעול בנוסף עפ"י נוהל הטיפול .4.8.1

 .3.2.0001ראשון מספר  מעבר תעודת 

/  לדרכון בבקשה הטיפול "י נוהלבבקשה למסמך נסיעה לקטין יש לפעול בנוסף עפ .4.8.2

 3.2.0002לקטין מספר  מעבר עודתת

 הטיפול נוהלבמקום דרכון לאומי יש לפעול בנוסף עפ"י מעבר  בבקשה לתעודת .4.8.3

 .3.2.0005ל מספר "תמבד - לאומי דרכון במקום מעבר לתעודת בבקשה

 הטיפול ישראלית לזרים יש לפעול בנוסף עפ"י נוהל בבקשה לתעודת מעבר .4.8.4

 .3.2.0006ל מספר "תמי - לזרים מעבר לתעודת שהבבק

  3.3.0001בבקשה למסמך נסיעה לעולים חדשים יש לפעול בהתאם לנהלים  .4.8.5

 3.3.0003 -ו 3.3.0002 -ו

  3.3.0004בבקשה למסמך נסיעה למי שהתאזרח יש לפעול בהתאם לנהלים  .4.8.6

 .3.3.0005 -ו

ושחת יש לפעול בבקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד, נגנב או ה .4.8.7

 .3.4.0001בנוסף עפ"י נוהל מספר 

4.9. 16Bסוגי בקשות למסמך נסיעה: 
  .בקשה למסמך נסיעה ביומטרי ראשון כאשר לא נשא בעבר מסמך נסיעה כלל .4.9.1

 .בקשה למסמך נסיעה ביומטרי כאשר למבקש יש מסמך נסיעה קודם לא ביומטרי .4.9.2

 .בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום מסמך נסיעה ביומטרי .4.9.3

למסמך נסיעה ביומטרי במקום מסמך נסיעה ביומטרי בעקבות שינויים  בקשה .4.9.4

 בפרטים אישיים (שינוי שם, בחירת שם משפחה).
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 בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום מסמך נסיעה שאבד, נגנב או הושחת. .4.9.5

אופן הטיפול, סוג מסמך הנסיעה שיינתן וגובה האגרה בכל אחת מסוגי הבקשות  .4.9.6

 שלעיל יטופל בהתאם ל:

 גיל המבקש, בגיר / קטין. .4.9.6.1

 תוקף מסמך הנסיעה הנוכחי, וגורלו. .4.9.6.2

 סוג מסמך הנסיעה המבוקש ובדיקת הזכאות לכך. .4.9.6.3

פירוט גובה האגרות ותוקף מסמך הנסיעה שינופק בכל אחד מהמקרים מפורט  .4.9.7

 בלוח האגרות.

4.10. 17Bלהלן פירוט לגבי סוגי הבקשות, תוקף, ואגרה 

0Bבקשה ל 
8B גיל

מבקש 
 השירות

9Bהאגרה  גובה
מסמך  עבור

 ביומטרי
10B תוקף מסמך

 הנסיעה

דרכון ראשון (כאשר לא ניתן בעבר דרכון 
 שנים 10 אגרה בגיר   בכלל)

 שנים 10 אגרה בגיר  חידוש דרכון 

דרכון ראשון (כאשר לא ניתן בעבר דרכון 
 שנים 5 אגרה קטין  בכלל)

 שנים 5 אגרה קטין חידוש דרכון 

ו מעל שתוקפבמקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
 שנים 10 ללא אגרה בגיר  שנתיים

שתוקפו מעל במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
 שנים 5 ללא אגרה קטין  שנתיים

שתוקפו במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
 שנים 10 אגרה בגיר שנתייםמ פחות

שתוקפו במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
 שנים 5 אגרה קטין שנתייםמ פחות

 שנים 10 אגרה בגיר בד"ל / תמי"ל תמ דרכון במקום

אגרה +  בגיר  דרכון במקום דרכון שאבד/ נגנב / הושחת
 שנים 10 תוספת

אגרה +  קטין דרכון במקום דרכון שאבד/ נגנב / הושחת
 שנים 5 תוספת

דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי בעקבות 
כתוקף הדרכון  ללא אגרה בגיר שינויים בפרטים אישיים

 הקודם
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0Bבקשה ל 
8B גיל

מבקש 
 השירות

9Bהאגרה  גובה
מסמך  עבור

 ביומטרי
10B תוקף מסמך

 הנסיעה

דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי בעקבות 
כתוקף הדרכון  ללא אגרה קטין שינויים בפרטים אישיים

  הקודם
דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי שניתן 

כתוקף הדרכון  ללא אגרה בגיר שנים 5 -לתקופה של פחות מ
 הקודם

(כאשר לא ניתן בעבר  תעודת מעבר ראשונה
  בכלל) תעודת מעבר

 ירבג
  אגרה וקטין

 בגיר תעודת מעברחידוש 
  אגרה וקטין

תעודת מעבר במקום תעודת מעבר לא 
 נהשנים מיום שנית 3שטרם חלפו  ביומטרית

 בגיר
 שנים 5 ללא אגרה וקטין

תעודת מעבר במקום תעודת מעבר לא 
 נהשנים מיום שנית 3לאחר שחלפו  ביומטרית

 בגיר
  אגרה וקטין

/  דרכון במקוםה) (מסוג שונ תעודת מעבר
  תעודת מעבר

 בגיר
  אגרה וקטין

שאבד/  תעודת מעברבמקום  תעודת מעבר
 נגנב / הושחת

 בגיר
 וקטין

אגרה + 
  תוספת

 ביומטרית במקום תעודת מעבר תעודת מעבר
 ביומטרית בעקבות שינויים בפרטים אישיים

 בגיר
 ללא אגרה וקטין

תעודת מעבר אחת 
נוספת ללא אגרה 

 תייםלתוקף של שנ
במקום תעודת  ביומטרית תעודת מעבר

ביומטרית שניתנה לשנתיים ולא ניתן  מעבר
 להאריך תוקפה

 בגיר
 ללא אגרה וקטין

4.11. 18Bהמשך הליך קבלת הבקשה 
לאחר האמור לעיל, ובהתאם לסוג מסמך הנסיעה לו זכאי המבקש, עובד הרשות  .4.11.1

 :את הבקשה למסמך נסיעה במערכת "אביב"ירשום המקבל את הבקשה 

משלוח מסמך יעדכן במערכת אביב את מקום מקבל הבקשה עובד הרשות  .4.11.2

 בהתאם לאפשרויות הבאות: עפ"י בחירת המבקש הנסיעה

 מען המבקש .4.11.2.1

 כתובת למשלוח דואר של המבקש. .4.11.2.2

 גביית אגרה בעד הגשת הבקשה .4.11.3
19B בעד הגשת הבקשה בהתאם ללוח האגרות הפקיד יגבה מן המבקש את האגרה

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

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

 לא תוחזר לו האגרה. - מעבר, או אם הוא מבטל את בקשתו
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 בדיקה של בקשה לדרכון .4.11.4
20B מטרת הבדיקה והאישור של הבקשה לדרכון היא לוודא שהפרטים שנרשמו על ידי

הפרטים הרשומים בקובץ  אתש בטופס הבקשה הינם נכונים ותואמים המבק

 (א) לתקנות הדרכונים6מרשם האוכלוסין, כפי שנדרש בתקנה 

 לקבוע את אשר יירשם בדרכון .4.11.4.1

 את תקופת תוקפו .4.11.4.2

 את הארצות בהן הוא תקף .4.11.4.3

4.12. 21Bואישור הפרטים שיירשמו במסך הנסיעה בדיקת הבקשה 
22B הבקשה לעבור על הבקשה למסמך הנסיעה שאיננו מקבל בלשכה על בעל תפקיד נוסף

 בהתאם להוראות אלו: לאחר בדיקת הבקשההפרטים שירשמו במסך הנסיעה ולאשר 

 .שיינתןבדיקה ואישור לגבי סוג מסמך הנסיעה  .4.12.1

 .שיינתןבדיקה ואישור לגבי תוקף מסמך הנסיעה  .4.12.2

 בדיקה ואישור של השם הפרטי ושם המשפחה בעברית ורישום התעתיק בלועזית. .4.12.3

 יקה ואישור של השמות הקודמים בעברית ורישום התעתיק בלועזיתבד .4.12.4

, המין, אזרחות הלידהבדיקה ואישור של יתר הפרטים הנרשמים בדרכון: תאריך  .4.12.5

 ומקום הלידה.

 .מסמך הנסיעהבדיקה ואישור תחולה גאוגרפית של  .4.12.6

 בדיקה ואישור אמסכתאות. .4.12.7

 בדיקה ואישור של דוגמת החתימה. .4.12.8

5. 6Bהחוק וסעיפיו 
 .1952 - י"בהדרכונים, התשחוק  .5.1.1

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  .5.1.2

 .2009 –מידע, התש"ע 

 .1980 –הדרכונים התש"ם תקנות  .5.1.3

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  .5.1.4

 2011 -ובמאגר מידע, התשע"א 

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  .5.1.5

 .2011 -מידע, (תקופת מבחן), התשע"א 
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6. 7Bנספחים 
 .)41ר/ד( בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים .6.1.1

 .)38כתב אישור הסכמה לבגיר (מר/ .6.1.2

 ).93(מר/ 14כתב אישור והסכמה לקטין מעל גיל  .6.1.3

 ).40(מר/ 14כתב אישור והסכמה לקטין מתחת לגיל  .6.1.4

 .למסמך נסיעה ביומטריך קבלת בקשה יתרשים זרימה של הל .6.1.5

 .לוח אגרות .6.1.6

 דרישות לצילום תמונות עבור התיעוד בחכם.  .6.1.7

 דרישות לסריקת טביעות אצבע. .6.1.8

 



  

 , במשבצת המתאימה לבקשתך Xנא לסמן 
 תעודת מעבר  דרכון   :ל בקשה
 נהראשון/  הבמקום גנוב/  אחר   
 תעודת מעבר חידוש דרכון /  הבמקום אבוד/ 
 בעקבות שינויים בפרטים אישיים  תושחתמ במקום/ 

 

 מספר הזהות
         
         

         
 

 שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
   בלועזית בעברית בלועזית בעברית

    

 

 שם הנעורים לנשוי/אה ות הפרטי/ים הקודם/יםהשם/ )שם המשפחה הקודם (לא שם נעורים
 בלועזית בעברית בלועזית בעברית בלועזית בעברית

    

 . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו  / תעודת המעבר ירשם בדרכונך השם הקודם
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7אם ברצונך שהשם/ות הקודם/ים ירשם/ו למרות שחלפו 

 

 אם ברצונך  .שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו ם ירש שם הנעורים
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7שם הנעורים ירשם למרות שחלפו ש

 

 תאריך רישום כעולה המצב האישי המין תאריך הלידה ארץ הלידה מקום הלידה (ישוב)
 זכר  יום חודש שנה  

 נקבה 

 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ 
 וםי חודש שנה

 

 ניידטלפון  טלפון בבית המען
   מיקוד מספר דירה מספר בית הרחוב הישוב

     

 בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם.המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך, של בן / בת זוגך וילדיך הקטנים,  שים לב:
 אצל משפחת הדרכון / תעודת מעברכתובת למשלוח 

  המיקוד תא דואר מספר דירה מספר בית הרחוב ובהיש
      

 ירשם בקובץ מרשם התושבים, י, כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר 2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה
 .י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק"כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"

    במשבצת Xלסמן  יש שלך  ירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר"ת הדרכון/תעודת המעבראם ברצונך שהכתובת למשלוח 
    במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטאם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור 

  נוכחות ההורה והקטין חובה.אחד ההורים לחתום על בקשה זו, על  נדרשת הסכמת ההורים,  שנה 18עבור קטין שטרם מלאו לו / תעודת מעבר  אם הבקשה לדרכון
 . בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני ישזאתדין המאשר -בנוכחות הפקיד בלשכה, או בפני עורךלחתום על ההסכמה על ההורה השני גם אם ההורים אינם נשואים זה לזו 

 על הקטין ניתנה להורה מגיש הבקשה לצורך בירור והחלטה.הבלעדית להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי  מאושר ע"י בית המשפט, המציין כי החזקה 
 

       
 מספר הזהות  חתימת האם  מספר הזהות  חתימת האב

 אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.  על אי רצון להיות אזרח ישראלי, ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי. 1952-לחוק האזרחות התשי"ב 2(ג) 2אני אזרח ישראלי, לא הצהרתי לפי סעיף 
 אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי. הצהרה:

    /תחתימת המבקש   תאריך   המקום

 
 
 
 

 י מבקש/ת השרותפרט
 נא למלא הטופס בכתב ברור.

תעודת הזהות שלך, פי -רשום הפרטים על
 .המשך הבקשהשלעיל ובפי ההדרכה -ועל

או עבור ילדים קטינים רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד. לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך. 
 . בבקשה/ אפוטרופוסים בלשכה חובה ואחד ההוריםחסוי בבקשה עבור קטין/נה או חסוי נוכחות אישית של הקטין / ה בלבד, נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה.

פי החוק נגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או -על  .יש לפעול עפ"י ההנחיות בהמשךאינם נשואים זה לזו ו לקטין/נה שהורי
שנים מיום שינוי השם יירשם  7ון במלואו והאות הראשונה של השם השני. בטרם עברו השם הראש במסמך הנסיעהאותיות יירשם  20-אם שמך מורכב מיותר ממתבטלת. 

במקום  למסמך נסיעהבגין בקשה  .ניתן ליחיד מסמך הנסיעהפי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי, -פי החוק ועל-שמך הקודם בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי. על במסמך הנסיעה
  פי החוק.-נגבית תוספת לאגרה עלגנוב, אבוד או מושחת  מסמך נסיעה

 לתשומת ליבך, אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.
 
 
 

 
 
 

  הבקשה  /תשם מקבל   תאריך     -הלשכה ב

 פרטי מסמך 
 נסיעה קודם:  

 דרכון 
 תעודת מעבר 

 סיבת ההחלפה תאריך ההנפקה מספר
   

 

 פרטי מסמך 
 :  חדשנסיעה 

 דרכון 
 תעודת מעבר 

 הערות שם וחתימת הפקיד המבצע אסמכתאות תוקף
    

    חתימה   כה הלש  ידי עובד-לואושרה עהבקשה נבדקה 

   הערות: 

 לשימוש המשרד 41דר / 

 מספרקבלה 
 

 2012מהדורה 

 
 
 
 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 

 
 
 

 ביומטרי חכםבקשה לדרכון / תעודת מעבר 

 



 

 כתב אישור והסכמה

 : ום מטהתאני הח

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה
   

 

         

האמצעים הביומטריים  הכללת(, )טביעות אצבע ותצלום תווי פניםמביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

ושימוש בהם לצורך קבלת מסמך זיהוי ביומטרי )תעודת זהות או  אגר הביומטריבמונתוני הזיהוי הביומטריים שיופקו מהם 

הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי דרכון/תעודת מעבר( בתקופת המבחן הקבועה בחוק, והכל לפי הוראות חוק 

 .0220-ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע

 ים הביומטריים שאמסור או בנתונים הביומטריים שיופקו מהם, אלא לפי חוק.ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש באמצע

ידוע לי כי לאחר שנתתי הסכמתי לנטילת אמצעים או נתונים ביומטריים והכללתם במאגר, לא אוכל לחזור בי מהסכמתי זו, וכי 

היה משרד הפנים רשאי, עם תום תקופת המבחן המוגדרת בחוק ועם החלת החוק על כלל התושבים גם ללא הסכמתם, י

בנסיבות מסוימות ובהתקיים התנאים לכך המפורטים בחוק, להעביר למשטרת ישראל, למשטרה הצבאית או  לרשויות 

 הביטחון מידע  על סמך המאגר הביומטרי.

 יימחק המאגר הביומטרי. –ידוע לי גם כי אם בתום תקופת המבחן יחליט שר הפנים שלא להחיל את החוק על כלל התושבים  

מתן הסכמתי כאמור, לא אוכל לקבל  מסמכי זיהוי בעלי מרכיב ביומטרי,  ויונפקו לי מסמכי זיהוי ללא מרכיב לא לידוע לי כי 

 ביומטרי כאמור. 

 

   החתימ  תאריך  המקום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  : תפקיד  ( עובד הלשכהאני הח"מ )שם 

 

 בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה התייצב/ה   מאשר בזה כי בתאריך 
 

 זו בפניי. הסכמהתם/חתמה על וח מר/ת 
 

 

  :ההסכמהמקבל  העובדחתימת    -הלשכה ב

 לשימוש המשרד 83מר / 

 על קבלת ההסכמה אישור

  

 

ישראל  נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 

ל והסכמה  ר  אישו ומטריכתב  בי י  הו זי  מסמך 
ר ל  בגי

 

 ה המבקש/ת עבור עצמו/ה בלבד.מרשאי להגיש ההסכ  הדרכה:
 נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה, 

 .ידי המצהיר באופן אישי ובלעדי-עלהצהרה זו תמולא ותינתן 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  : תפקיד  ) עובד הלשכהשם אני הח"מ (
 

 וההגירה  בלשכת רשות האוכלוסין והתייצב  מאשר בזה כי בתאריך 
 

  האם:ו/או    הוריו: האב:ו  הקטין:
 

  :וס נוסףאפוטרופ   אפוטרופוס:  החסוי:
 

 זו בפניי. הסכמהעל  וחתמו

  :ההסכמהמקבל  עובדהחתימת    -הלשכה ב

 39מר / 

 אישור על קבלת ההסכמה

 

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 
והסכמה  ר  אישו ומטרי מסמךלכתב  בי י  הו   זי

ן ל י קטי לחסו ל /  גי   14מעל 
 

ידי המצהירים באופן -אפוטרופסו. הצהרה זו תמולא ותינתן עלוחסוי  או ע"יהוריו ו 14קטין מעל גיל ע"י תינתן ההסכמה  הדרכה:
 אישי ובלעדי, נוכחות אישית של הקטין / החסוי וההורים / אפוטרופוסים בלשכה חובה. 

ניתנה להורה  ןעל הקטיהבלעדית נשואים זה לזו יש לצרף פסק דין המציין כי החזקה במתן הסכמה לקטין שהוריו אינם 
 במידה ואין פסק דין כאמור חובה לקבל הסכמת ההורה השני בנוכחות אישית בלשכה.  נותן ההסכמה.

 

 לשימוש המשרד

 כתב אישור והסכמה
 (פרטי הקטין / החוסי) ום מטהתאני הח

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה
   

 

         
, לאחר שהוצג לי הסבר על עקרונות הליך נטילת אמצעים ביומטריים ומשמעות הכללתם והכללת נתוני הזיהוי הביומטריים שיופקו מהם במאגר

), הכללת האמצעים הביומטריים ונתוני הזיהוי (טביעות אצבע ותצלום תווי פניםמביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

ושימוש בהם לצורך קבלת מסמך זיהוי ביומטרי (תעודת זהות או דרכון/תעודת מעבר) בתקופת המבחן  במאגר הביומטריהביומטריים שיופקו מהם 

 .2009-הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"עק, והכל לפי הוראות חוק הקבועה בחו

 ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש באמצעים הביומטריים שאמסור או בנתונים הביומטריים שיופקו מהם, אלא לפי חוק.

או נתונים ביומטריים והכללתם במאגר, לא אוכל לחזור בי מהסכמתי זו, וכי עם תום  ידוע לי כי לאחר שנתתי הסכמתי לנטילת אמצעים

תקופת המבחן המוגדרת בחוק ועם החלת החוק על כלל התושבים גם ללא הסכמתם, יהיה משרד הפנים רשאי, בנסיבות מסוימות ובהתקיים 

 לרשויות הביטחון מידע  על סמך המאגר הביומטרי. התנאים לכך המפורטים בחוק, להעביר למשטרת ישראל, למשטרה הצבאית או 

 יימחק המאגר הביומטרי. –ידוע לי גם כי אם בתום תקופת המבחן יחליט שר הפנים שלא להחיל את החוק על כלל התושבים 

 א מרכיב ביומטרי כאמור.מתן הסכמתי כאמור, לא אוכל לקבל  מסמכי זיהוי בעלי מרכיב ביומטרי, ויונפקו לי מסמכי זיהוי לללא לידוע לי כי 

   החתימ  תאריך  המקום
 

 

 /יםאו אפוטרופוס/ים ו/ההורה הסכמת
 : ום מטהתאני הח

 שפרטיו/ה מופיעים לעיל: החסויהנני מביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והשימוש בהם בהתאם לחוק עבור בני/בתי/
 מספר הזהות שם המשפחה ם הפרטיהש תאריך הלידה

   
 

         

   החתימ  תאריך  המקום
 
 

 (הסכמת ההורה השני):  ום מטהתאני הח
 שפרטיו/ה מופיעים לעיל: החסויהנני מביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והשימוש בהם בהתאם לחוק עבור בני/בתי/

 מספר הזהות פחהשם המש השם הפרטי תאריך הלידה
   

 

         

   החתימ  תאריך  המקום
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ישראל  נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 
והסכמה  ר  אישו ומטרילכתב  בי י  הו זי   מסמך 

ן  לקטי ל מתחת  י 14גי לחסו  או 
 

 כתב אישור והסכמה
 (פרטי ההורה / אפוטרופוס נותן ההסכמה):  ום מטהתאני הח

 מספר הזהות שם המשפחה טיהשם הפר תאריך הלידה
   

 

         
האמצעים הביומטריים ונתוני הזיהוי  הכללת), (טביעות אצבע ותצלום תווי פניםמביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

בתקופת דרכון/תעודת מעבר) ושימוש בהם לצורך קבלת מסמך זיהוי ביומטרי (תעודת זהות או  במאגר הביומטריהביומטריים שיופקו מהם 

 ,2009-הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"עהמבחן הקבועה בחוק, והכל לפי הוראות חוק 

 , שפרטיו/ה מופיעים להלן:/חסויעבור בני/בתי

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה
   

 

         
 ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש באמצעים הביומטריים שיימסרו או בנתונים הביומטריים שיופקו מהם, אלא לפי חוק.

תום תקופת  ידוע לי כי לאחר שנתתי הסכמתי לנטילת אמצעים או נתונים ביומטריים והכללתם במאגר, לא אוכל לחזור בי מהסכמתי זו, וכי עם

המבחן המוגדרת בחוק ועם החלת החוק על כלל התושבים גם ללא הסכמתם, יהיה משרד הפנים רשאי, בנסיבות מסוימות ובהתקיים התנאים 

 לכך המפורטים בחוק, להעביר למשטרת ישראל, למשטרה הצבאית או  לרשויות הביטחון מידע על סמך המאגר הביומטרי.

 יימחק המאגר הביומטרי. –ת המבחן יחליט שר הפנים שלא להחיל את החוק על כלל התושבים ידוע לי גם כי אם בתום תקופ

 מתן הסכמתי כאמור, לא יוכל בני/בתי לקבל  מסמכי זיהוי בעלי מרכיב ביומטרי, ויונפקו לו מסמכי זיהוי ללא מרכיב ביומטרי כאמור.לא לידוע לי כי 

   החתימ  תאריך  המקום
 

 אפוטרופוס נוסף/  השניהסכמת ההורה 

 (פרטי ההורה השני / אפוטרופוס נוסף):  ום מטהתאני הח
 הנני מביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והשימוש בהם בהתאם לחוק עבור בני/בתי/ שפרטיו/ה מופיעים לעיל
 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה

   
 

         

   החתימ  תאריך  המקום
 

ידי -תינתן ע"י הוריו והסכמה עבור חסוי תינתן ע"י אפוטרופסו. הצהרה זו תמולא ותינתן על 14ההסכמה לקטין מתחת לגיל  הדרכה:
 המצהירים באופן אישי ובלעדי, נוכחות אישית של הקטין / החסוי וההורים / אפוטרופוסים בלשכה חובה. 

על הקטין ניתנה להורה  הבלעדיתנם נשואים זה לזו יש לצרף פסק דין המציין כי החזקה במתן הסכמה לקטין שהוריו אי
 נותן ההסכמה. במידה ואין פסק דין כאמור חובה לקבל הסכמת ההורה השני בנוכחות אישית בלשכה. 

 

 
 
 
 
 

  : תפקיד  אני הח"מ (שם הפקיד/ה) 
 

 וההגירה  בלשכת רשות האוכלוסין והתייצב  מאשר בזה כי בתאריך 
 

  האם:ו/או    הוריו: האב:ו  הקטין:
 

  :אפוטרופוס נוסף   אפוטרופוס:  החסוי:
 

 זו בפניי. הסכמהעל  וחתמו

  :חתימת הפקיד מקבל ההצהרה   -הלשכה ב

 40מר / 

 אישור על קבלת ההסכמה

 לשימוש המשרד
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 ניפוק מסמך נסיעה ביומטרי לבגיר למחזיק ת"ז ביומטרי .22
   
 
 

 
  

 
 
 
 
    
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * בכפוף לנהלי הדרכונים הרגילים
 
 
 

 ב"אביב" ותבדיק

 זכאות החלטה על 
 מסמך נסיעה סוגל

 ותוקף המסמך

הזדהות עם תעודת 
  זהות ביומטרית

אימות זהות 
 ביומטרית מול ת"ז

אבד, נגנב,  ראשון או לדרכון סוג הבקשה
 הושחת

טופס  חתימה/ מילוי  נוכחות אישית
 למסמך נסיעהבקשה 

לא חידוש דרכון 
שתוקפו ביומטרי 

 פחות משנתיים

לא חידוש דרכון 
שתוקפו ביומטרי 

 מעל שנתיים

  תשלום אגרהפטור 
 

 הרכשה
 טביעת אצבע ,צילום

אישור הדפסה במערכת 
 "אביב"

 

השלמת פרטים 
 במערכת "אביב"

אישור הבקשה במערכת 
 "אביב"

בדיקה ע"י בעל תפקיד 
 נוסף במערכת "אביב"

 הדרכון  שליחת
 בדואר רשום 

 

הכנת הדרכון באתר 
 המרכזי

 ביטול מסמך נסיעה קודם
 והחזרתו למבקש

דרכון ביומטרי 
בעקבות שינויים / 

 תקופה קצרה

 על  דוגמת חתימה
 "פד לחתימה"

 בדיקה מול הבקשה, או עפ"י 
 רשימת בקשות ממערכת "אביב"

 בדיקת אופן התשלום
 אינטרנט) (מזומן, אשראי, צ'יק,

 תשלום אגרה
 עפ"י לוח אגרות

 
 אפשרות הדפסה ב"אביב"
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23. 

 ניפוק מסמך נסיעה ביומטרי לבגיר למי שאינו מחזיק ת"ז ביומטרית .23
  
 
 
  
 

 
  

 
 
 
 
    
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 * בכפוף לנהלי הדרכונים הרגילים

 נוכחות אישית

 ב"אביב" ותדיקב

 זיהוי ראשוני 

טופס / חתימה מילוי 
 בקשה למסמך נסיעה

 נוכחיתתעודת זהות . חובת הצגת 1
 קודם במידה ויש דרכון לאומי. 2
 

החלטה על זכאות 
 לסוג מסמך נסיעה

 ותוקף המסמך
 

  סוג הבקשה
 למסמך נסיעה

אבד, נגנב,  ראשון או
 הושחת

 מסמך נסיעהחידוש 
לא ביומטרי שתוקפו 

 פחות משנתיים

מסמך נסיעה חידוש 
לא ביומטרי שתוקפו 

 מעל שנתיים

  תשלום אגרהפטור 
 

ביומטרי מסמך נסיעה 
בעקבות שינויים / 

 קצרה תקופה
 

ביטול מסמך נסיעה 
 והחזרתו למבקש קודם

 שאלון ממוחשב 
 קו ראשון

 הרכשה
 ת אצבעוצילום וטביע

 נתונים
 תקינים

 לא כן

 שאלון ממוחשב 
 קו שני

 המצאת מסמכי זיהוי נוספים,
 תחקור מעמיק, תיק אישי,

 זיהוי ודאי

 נתונים
 תקינים

 כן

 לא

 העברת התיק להחלטת 
 מנהל הלשכה / מטה

 לא
 

 כן

 שפות נוספות
 עברית

 הדפסה מ"אביב"
X2 כתב  חתימה על

 לביומטריה הסכמה

  דוגמת חתימה

אישור הדפסה 
 במערכת "אביב"

 

השלמת פרטים 
 יב"במערכת "אב

אישור הבקשה 
 במערכת "אביב"

 שליחת הדרכון 
 בדואר רשום 

 

הכנת הדרכון באתר 
 המרכזי

בדיקה ע"י בעל תפקיד 
 נוסף במערכת "אביב"

בכל בקשה למסמך נסיעה 
שניתן לבצע אימות זהות מול 

מסמך הנסיעה הנוכחי יש לדלג 
חתימה על כתב הסכמה על 

 .והשאלון הממוחשב לביומטריה

 קבלת דף מידע 
 והסבר על הביומטריה

 רצוני

 המלצה להגשת 
וניפוק ת"ז 
 

 בדיקת אופן התשלום
 אינטרנט) (מזומן, אשראי, צ'יק,

 תשלום אגרה
 עפ"י לוח אגרות

 אפשרות הדפסה ב"אביב"
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 כן

 גיל הקטין
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 נים הרגילים* בכפוף לנהלי הדרכו
 

של נוכחות אישית 
 הקטין וההורה / ים

 מילוי / חתימה טופס 
 בקשה למסמך נסיעה

 

 ב"אביב" ותבדיק

החלטה על זכאות 
 לסוג מסמך נסיעה

 ותוקף המסמך

 סוג הבקשה 
 למסמך נסיעה

 ראשון או אבד, 
 נגנב, הושחת

 מסמך נסיעהחידוש 
 לא ביומטרי שתוקפו 

 פחות משנתיים
 

 מסמך נסיעהחידוש 
 לא ביומטרי שתוקפו 

 מעל שנתיים
 

  תשלום אגרהפטור 
 

 כן

 לא

 לא

 זיהוי של 
 ההורים והקטין

 שנים 10  - 12 שנים 12 – 14 שנים 16 – 18
 

 שנים 0 – 10

 אי התנגדות
 הקטין

אלא אם הקטין או שאלון ממוחשב לקטין  שאלון ממוחשב קו ראשון להורים, 
  ההורה ביקשו שההורה ישיב

  

 נתונים
 תקינים

 שנים 14 – 16

ככל מתן הסבר 
שהקטין מסוגל להבין  

 ואי התנגדותו
 

חתימה ההורה/ים 
והקטין  על כתב 

 הסכמה

חתימה ההורה/ים 
ן  על כתב והקטי

 הסכמה
חתימה ההורה/ים 

  על כתב הסכמה
חתימה ההורה/ים 

 על כתב הסכמה
חתימה ההורה/ים 

 על כתב הסכמה

 הרכשה ביצוע
 בלבד)צילום (

 הרכשה ביצוע
 בלבד)צילום (

 ביצוע הרכשה
טביעות צילום ו

 אצבע
 

 ביצוע הרכשה
צילום וטביעות 

 אצבע

 דוגמת חתימה
 לחתום שיודעלמי 

 16חובה לקטין מעל  תעודת זהות
 קודם במידה ויש דרכון לאומי

 

 ביומטרי  מסמך נסיעה
בעקבות שינויים / 

 תקופה קצרה
 

 ביצוע הרכשה
צילום וטביעות 

 אצבע
 

ככל מתן הסבר 
שהקטין מסוגל להבין  

 ואי התנגדותו
 

 חסוי

על  הנציג תחתימ
 כתב הסכמה

 מתן הסבר
 להורים  ולקטין 

 מתן הסבר
 להורים  ולקטין 

 מתן הסבר
לנציג ולחסוי ככל 

 שמסוגל להבין

 או  לחסוישאלון ממוחשב 
 קו ראשון  ,לנציגו

  

 שנים 10  - 12 שנים 12 – 14 שנים 16 – 18
 

 ויחס שנים 14 – 16 שנים 0 – 10

 ביצוע הרכשה
צילום וטביעות 

 אצבע

 שאלון ממוחשב 
 קו שני

המצאת מסמכי זיהוי 
נוספים, תחקור 

 מעמיק, תיק אישי,
 זיהוי ודאי

 נתונים
 תקינים

העברת התיק 
להחלטת מנהל 
 הלשכה / מטה

של ההורה/ים  תעודת זהות
 חובה

 

 בדיקת אופן התשלום
 אינטרנט) יק,(מזומן, אשראי, צ'

בכל בקשה למסמך נסיעה שניתן לבצע אימות זהות 
חתימה על מול מסמך הנסיעה הנוכחי יש לדלג על 

 .והשאלון הממוחשב כתב הסכמה לביומטריה

 אפשרות הדפסה ב"אביב"
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דפסה אישור ה
 במערכת "אביב"

 

השלמת פרטים 
 במערכת "אביב"

אישור הבקשה 
 במערכת "אביב"

בדיקה ע"י בעל 
תפקיד נוסף 

 במערכת "אביב"

 שליחת הדרכון 
 בדואר רשום 

 

הכנת הדרכון באתר 
 המרכזי

 ביטול מסמך נסיעה קודם
 והחזרתו למבקש

 תשלום אגרה
 עפ"י לוח אגרות



 

 01/01/2013 3מהדורה  3מתוך      1  עמוד הצעה ללוח אגרות למסמכי נסיעה
 

1B מסמכי נסיעהלוח אגרות 

0Bסוג השירות 
2B גיל

מבקש 
 השירות

3B סכום האגרה עבור מסמך
 ביומטרי

4B סכום האגרה עבור מסמך 
 רגיל

  בלשכה
 בכל השנה

משלמים 
באינטרנט 

 בקיץ

משלמים 
באינטרנט 

 בחורף
  בלשכה

 בכל השנה
משלמים 

באינטרנט 
 בקיץ

משלמים 
באינטרנט 

 בחורף
בר דרכון ראשון (כאשר לא ניתן בע

 190 245 275 190 245 275 בגיר  דרכון בכלל)

 190 245 275 190 245 275 בגיר חידוש דרכון 

שטרם במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
ללא  בגיר שנים מיום שניתן 8חלפו 

 אגרה
ללא 
 אגרה

ללא 
 190 245 275 אגרה

לאחר במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
 190 245 275 190 245 275 בגיר שנים מיום שניתן 8שחלפו 

 190 245 275 190 245 275 בגיר תמבד"ל / תמי"ל  דרכון במקום

דרכון במקום דרכון שאבד/ נגנב / 
0Fהושחת

 550 550 550 550 550 550 בגיר 1

דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי 
1Fבעקבות שינויים בפרטים אישיים

ללא  בגיר 2
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי 
2Fשנים 5 -שניתן לתקופה של פחות מ

ללא  בגיר 3
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

ראשון (כאשר לא ניתן עסקי דרכון 
  בעבר דרכון בכלל)

בגיר 
 300 390 450 300 390 450 וקטין

בגיר  עסקיחידוש דרכון 
 300 390 450 300 390 450 וקטין

עסקי במקום דרכון עסקי לא דרכון 
שנים מיום  8שטרם חלפו ביומטרי 

 שניתן

בגיר 
 וקטין

ללא 
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 300 390 450 אגרה

עסקי במקום דרכון עסקי לא דרכון 
שנים מיום  8לאחר שחלפו ביומטרי 

 שניתן

בגיר 
 300 390 450 300 390 450 וקטין

בגיר  מי"ל תמבד"ל / ת במקוםעסקי דרכון 
 300 390 450 300 390 450 וקטין

במקום דרכון שאבד/ נגנב עסקי דרכון 
3F/ הושחת

 725 725 725 725 725 725 בגיר  1

דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי 
4Fבעקבות שינויים בפרטים אישיים

2 
בגיר 
 וקטין

ללא 
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

במקום דרכון דרכון ביומטרי עסקי 
ביומטרי עסקי שניתן לתקופה של 

5Fשנים 5 -פחות מ

3 
ללא  בגיר

 אגרה
ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

                                                 
 שנים. 10-בכל בקשה לדרכון במקום דרכון שאבד, נגנב או הושחת יינתן דרכון ביומטרי ל  1
 מאחר ולא ניתן לבצע שינויים ותיקונים בדרכון ביומטרי, יונפק דרכון ביומטרי חדש ללא תשלום.  2
  ק דרכון ביומטרי חדש ללא תשלום.מאחר ולא ניתן לבצע הארכות תוקף בדרכון ביומטרי, יונפ  3

  

 
 

 
 



 

 01/01/2013 3מהדורה  3מתוך      2  עמוד הצעה ללוח אגרות למסמכי נסיעה
 

1B מסמכי נסיעהלוח אגרות 

0Bסוג השירות 
2B גיל

מבקש 
 השירות

3B סכום האגרה עבור מסמך
 ביומטרי

4B סכום האגרה עבור מסמך 
 רגיל

  בלשכה
 בכל השנה

משלמים 
באינטרנט 

 בקיץ

משלמים 
באינטרנט 

 בחורף
  בלשכה

 בכל השנה
משלמים 

באינטרנט 
 בקיץ

משלמים 
באינטרנט 

 בחורף
דרכון ראשון (כאשר לא ניתן בעבר 

 90 125 140 90 125 140 קטין  דרכון בכלל)

 90 125 140 90 125 140 קטין חידוש דרכון 

שטרם במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
ללא  קטין שנים מיום שניתן 3לפו ח

 אגרה
ללא 
 אגרה

ללא 
 90 125 140 אגרה

לאחר במקום דרכון לא ביומטרי דרכון 
 90 125 140 90 125 140 קטין שנים מיום שניתן 3שחלפו 

 90 125 140 90 125 140 קטין תמבד"ל / תמי"ל  דרכון במקום

דרכון במקום דרכון שאבד/ נגנב / 
6Fהושחת

 280 280 280 280 280 280 קטין 4

דרכון ביומטרי במקום דרכון ביומטרי 
7Fבעקבות שינויים בפרטים אישיים

ללא  קטין 5
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

ראשון (כאשר לא ניתן בעבר  תמבד"ל
  בכלל) תמבד"ל

 בגיר
 90 125 140 90 125 140 וקטין

 בגיר  תמבד"לחידוש 
 90 125 140 90 125 140 וקטין

 תמבד"ל במקום תמבד"ל לא ביומטרי
 שנים מיום שניתן 3שטרם חלפו 

 בגיר
 וקטין

ללא 
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 90 125 140 אגרה

 תמבד"ל במקום תמבד"ל לא ביומטרי
 שנים מיום שניתן 3לאחר שחלפו 

 בגיר
 90 125 140 90 125 140 וקטין

 בגיר / תמי"ל  דרכון במקום תמבד"ל
 90 125 140 90 125 140 וקטין

שאבד/ נגנב  תמבד"לבמקום  תמבד"ל
 / הושחת

 בגיר
 280 280 280 280 280 280 וקטין

תמבד"ל ביומטרי במקום תמבד"ל 
ביומטרי בעקבות שינויים בפרטים 

8Fאישיים

6 

 בגיר
 וקטין

ללא 
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

תמבד"ל ביומטרי במקום תמבד"ל 
ביומטרי שניתן לשנתיים ולא ניתן 

9Fלהאריך תוקפו

7 

 בגיר
 וקטין

ללא 
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

                                                 
 .שנים 5 -בתוקף לאו הושחת יינתן דרכון ביומטרי  במקום דרכון שאבד, נגנבלקטין בכל בקשה לדרכון   4
 דרכון ביומטרי חדש ללא תשלום. יונפקמאחר ולא ניתן לבצע שינויים ותיקונים בדרכון ביומטרי,   5
 ביומטרי חדש ללא תשלום. תמבד"ל יונפקביומטרי,  בתמבד"לונים מאחר ולא ניתן לבצע שינויים ותיק  6
  ביומטרי חדש ללא תשלום. תמבד"ל יונפקביומטרי,  הארכות תוקף בתמבד"לולא ניתן לבצע מאחר   7



 

 01/01/2013 3מהדורה  3מתוך      3  עמוד הצעה ללוח אגרות למסמכי נסיעה
 

1B מסמכי נסיעהלוח אגרות 

0Bסוג השירות 
2B גיל

מבקש 
 השירות

3B סכום האגרה עבור מסמך
 ביומטרי

4B סכום האגרה עבור מסמך 
 רגיל

  בלשכה
 בכל השנה

משלמים 
באינטרנט 

 בקיץ

משלמים 
באינטרנט 

 בחורף
  בלשכה

 בכל השנה
משלמים 

באינטרנט 
 בקיץ

משלמים 
באינטרנט 

 בחורף
ראשון (כאשר לא ניתן בעבר  תמי"ל
 190 245 275 190 245 275 בגיר  בכלל) תמי"ל

 190 245 275 190 245 275 בגיר  תמי"לחידוש 

 ום תמי"ל לא ביומטריתמי"ל במק
ללא  בגיר שנים מיום שניתן 3שטרם חלפו 

 אגרה
ללא 
 אגרה

ללא 
 190 245 275 אגרה

 תמי"ל במקום תמי"ל לא ביומטרי
 190 245 275 190 245 275 בגיר שנים מיום שניתן 3לאחר שחלפו 

 190 245 275 190 245 275 בגיר "ל תמבד/  דרכון במקום תמי"ל

שאבד/ נגנב /  תמי"לבמקום  תמי"ל
 550 550 550 550 550 550 בגיר הושחת

תמי"ל ביומטרי במקום תמי"ל ביומטרי 
10Fבעקבות שינויים בפרטים אישיים

ללא  בגיר 8
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

תמי"ל ביומטרי במקום תמי"ל ביומטרי 
שניתן לשנתיים ולא ניתן להאריך 

11Fתוקפו

9 
ללא  בגיר

 אגרה
ללא 

 רהאג
ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

ראשון (כאשר לא ניתן בעבר  תמי"ל
 90 125 140 90 125 140 קטין  בכלל) תמי"ל

 90 125 140 90 125 140 קטין  תמי"לחידוש 

 תמי"ל במקום תמי"ל לא ביומטרי
ללא  קטין שנים מיום שניתן 3שטרם חלפו 

 אגרה
ללא 
 אגרה

ללא 
 90 125 140 אגרה

 תמי"ל לא ביומטרי תמי"ל במקום
 90 125 140 90 125 140 קטין שנים מיום שניתן 3לאחר שחלפו 

 90 125 140 90 125 140 קטין "ל תמבד/  דרכון במקום תמי"ל

שאבד/ נגנב /  תמי"לבמקום  תמי"ל
 280 280 280 280 280 280 קטין הושחת

תמי"ל ביומטרי במקום תמי"ל ביומטרי 
12Fשייםבעקבות שינויים בפרטים אי

ללא  קטין  8
 אגרה

ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

תמי"ל ביומטרי במקום תמי"ל ביומטרי 
שניתן לשנתיים ולא ניתן להאריך 

13Fתוקפו

9 
ללא  קטין

 אגרה
ללא 
 אגרה

ללא 
 ----- ----- ----- אגרה

 

 האגרה נגבית עבור הגשת הבקשה ולא עבור מתן השירות, 
 מתבטלת אין מקום להחזר האגרה. לכן, במקרה שאגרה נדחית או

                                                 
 ביומטרי חדש ללא תשלום. תמי"ל יונפקביומטרי,  בתמי"למאחר ולא ניתן לבצע שינויים ותיקונים   8
  ביומטרי חדש ללא תשלום. תמבד"ל יונפקביומטרי,  הארכות תוקף בתמבד"לע ולא ניתן לבצמאחר   9

 
 

 
 



מהדורה 1

תיעוד חכם

 דרישות לצילום 
תמונת תווי פנים ביומטרית

עבור התיעוד החכם

רשות האוכלוסיןמדינת ישראל
וההגירה



ע ק ר

הנפקת א בתהליך  ביותר  המשמעותיים  האבטחה  מאמצעי  חד 
מתמונה  המעבר  הוא  נסיעה(,  ומסמכי  זהות  )תעודת  חכם  תיעוד 
ארגון  ידי  על  מומלץ  זה  מעבר  מודפסת.  לתמונה  מודבקת 
פרסום  על  האחראי  הגוף  שהוא   ,)ICAO( הבינלאומי  האזרחית  התעופה 
מאוד  מקשה  מודפסת  בתמונה  השימוש  נסיעה.  למסמכי  בינלאומי  תקן 
השירות  נותן  ידי  על  יבוצע  זה  תהליך  הקיים.  בתיעוד  שינויים  ועל  זיופים  על 
המסמך  מבקש  של  צילום  באמצעות  וההגירה,  האוכלוסין  רשות  בלשכות 
חכם. בתיעוד  ישולב  והצילום   .)Live Enrollment  - חיה"  )"הרכשה 

במצבים מסוימים, לא ניתן לבצע תהליך זה של צילום בלשכת רשות האוכלוסין 
וההגירה )כגון מקרים של חולים מרותקים למיטה(. עבור מצבים נדירים אלו, 
הוגדר  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  סמכות  מבעל  מיוחד  אישור  יידרשו  אשר 
איכות  בדרישות  לעמוד  חייב  זה  תצלום  מודפס.  תצלום  סריקת  של  תהליך 
האוכלוסין  רשות  בלשכות  המצולמות  לתמונות  תאימות  שיבטיחו  מסוימות, 

וההגירה, במסגרת תהליך הבקשה לקבלת תיעוד חכם. 

המסמך שלהלן, מגדיר את דרישות האיכות לצילום תמונת תווי פנים 
ביומטרית המתבצעת על ידי נותן השירות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה 

וכן את דרישות האיכות מתצלום מודפס.

כאשר התצלום מתבצע על ידי נותן השירות בלשכה המערכת הממוחשבת 
מאשרת את העמידה בדרישות האיכות.

ככל שמדובר בסריקת תצלום מודפס יש להביא תמונה העומדת בדרישות 
אלה.  תצלום שלא יעמוד בדרישות אלו ייפסל ומבקש התיעוד החכם יידרש 

להביא תצלום אחר.

ת ו נ ו מ ת ל ן  ק ת

רקע
הרקע צריך להיות אחיד ובהיר )אפור או לבן(. רקע שאיננו אחיד או רקע כהה 

מדי יגרום לפסילת התצלום. 

עיניים
העיניים תהיינה על קו דמיוני אופקי ישר, פקוחות וללא הסתרה על ידי השיער. 

הצילום יבוצע ללא משקפיים. לא יתקבלו תצלומים עם "עיניים אדומות". 

מידות
מידות התצלום הסופי תהיינה כדלהלן:

גובה הפנים בתמונה )מהסנטר עד לקו תחילת השיער( יהיה 32 עד 36 מ"מ. 
יהיה במרכז רוחב  יהיה ממורכז כך שהאנך הדמיוני העובר דרך האף  הראש 

התצלום.

מצג הראש
הראש יהיה ישר, עם מבט קדימה ישירות למצלמה, ללא הטיה, מבט לצד או 
איננו כמתואר לעיל או תצלום שבו המצולם  סיבוב. תצלום שבו מצג הראש 
מסתכל מעבר לכתף )"פורטרט"( ייפסל. יש לראות את שתי האוזניים בתצלום. 

הבעה
הפה יהיה סגור וההבעה תהיה ניטרלית, ללא חיוך.

חדות, תאורה וניגודיות
פני  על  התאורה  )קונטרסט(.  טובה  ניגודיות  ועם  חד  להיות  צריך  התצלום 
המצולם צריכה להיות אחידה, ללא צללים או אזורים בהירים מאוד. צבע העור 

צריך להיות טבעי.

שונות
אחרים.  אנשים  או  תכשיטים  חפצים,  ללא  המצולם,  את  רק  יכלול  התצלום 
התצלום יבוצע ללא כובע*. תצלום מודפס יהיה ללא כתמים, קמטים, קפלים 

או חורים. תצלומים שיש עליהם חותמות, חורים או כתמים ייפסלו.

* צילום עם כיסוי ראש מטעמי דת מפורט בעמ' 7.

צילום ילדים ותינוקות
אנשים  יכלול  שהתצלום  מבלי  יתבצע  לעיל,  האמור  כל  מלבד  ילדים,  צילום 

נוספים או חפצים כלשהם.

נייר הצילום
התצלום המודפס יודפס על נייר צילום, חתוך בדיוק למידות המתוארות להלן. 

לא יתקבלו תצלומים מודפסים על נייר משרדי רגיל או נייר צבעוני. 

3.5 ס"מ

4.5 ס"מ



הטיית ראשמרכוז מבטשיער על הפנים

פורטרטעיניים אדומותשחור לבן

פה פתוחתקיןחיוך

ה ע ב ה

י ל ל כ

י ל ל כ

1

2

3



אבחנה נמוכהתקיןחוסר מיקוד

חוסר ניגודיותתקיןניגודיות יתר

בהיר מדיתקיןכהה מדי

ת ו ר י ה ב

ת ו ד ח

ת ו י ד ו ג י נ

4

5

6



מבט למטהתקיןמבט למעלה

מבט לצדתקיןמבט לצד

רקע צבעוניתקיןרקע לא אחיד

ט ב מ

ה י ט ה

7

8

ע ק ר 9



חוסר בהירותתקיןצללים

משקפייםתקיןעיניים עצומות

צבע לא טבעיתקיןחוסר איזון

ע ב צ

ם י י נ י ע

ה ר ו א ת 10

11

12
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מוסתרמוסתרמוסתר

תקיןמוסתר

13
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מהדורה 1

תיעוד חכם

 הנחיות לסריקה אלקטרונית 
 של טביעת אצבע 

עבור התיעוד הביומטרי החכם

רשות האוכלוסיןמדינת ישראל
וההגירה



נתונים ב מספרית  בצורה  לבטא  דרך  הינה  יומטריה 
הם  טובים  ביומטריים  נתונים  אדם.  המאפיינים  פיזיולוגיים 
משתנים  שאינם  פיזיולוגיים  נתונים  המשקפים  ערכים 
ערכית.  חד-חד  בצורה  אותו  והמזהים  האדם,  של  חייו  במהלך 
ערכים  אדם  לכל  לשייך  מאפשר  שכאלו  ביומטריים  בנתונים  השימוש 
מאד. גבוהה  ברמה  אותו  לזהות  והמאפשרים  אותו,  רק  המאפיינים 

לנתונים  ביותר  והידועה  ביותר  העתיקה  הדוגמא  הן  האצבע  טביעות 
ביומטריים המאפיינים אדם בצורה מוחלטת וברמת ודאות גבוהה. המדע 
סוף  ועד  גדילתו  מסוף  זהה  נשארת  אדם  אצבעו של  טביעת  כי  מלמד 
חייו )למעט פציעות(, והסבירות לאתר שני אנשים שטביעות אצבעותיהם 

זהות נדירה מאוד.

המסמך שלהלן, מגדיר את האופן שיש לסרוק את טביעות האצבע של 

האצבעות  שתי  טביעת  סריקת  חכמה*.  תעודה  לקבל  המבקש  תושב 
המורות מתבצעת על ידי נותן השירות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה.

ניתן לסרוק את טביעות האצבעות המורות, מסיבות  במקרים בהם לא 
מורה  אצבע  טביעת  ייסרקו  טכניות,  מסיבות  או  התושב  של  בריאותיות 
טביעות  שתי  ייסרקו  כאמור  לסרוק  ניתן  לא  אם  אחד.  ואגודל  אחת 
ייסרקו שתי  האגודלים ואם לא ניתן יהיה לסרוק את טביעות האגודלים 
טביעות אצבעות האמה. במידה ולא ניתן לסרוק טביעות אצבע מתושב, 

לא יילקחו ממנו טביעות אצבע כלל. 

למאגר  מועברות  האצבעות  טביעות  תמונות  התהליך  השלמת  לאחר 
הביומטרי והן נמחקות ממחשבי רשות האוכלוסין וההגירה.

 12 מגיל  למבקש  אצבע  טביעות  לסרוק  ניתן  הביומטריה  לחוק  בהתאם   *

ומעלה. 

בחירת אצבע מורה
סריקה של טביעת האצבע תיעשה לשתי האצבעות המורות.

ע ק ר

זווית
יש להניח את כרית האצבע המורה בצורה אופקית ללא גלגול: 



כיסוי
כרית האצבע המורה צריכה לכסות את שטח החיישן:

מיקום 
יש להניח את כרית האצבע המורה על המשטח השקוף:
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