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 הקוד האתי -הרשות לניהול המאגר הביומטרי

 

 ערכים ועקרונות

 

 ערכי הייעוד:

 

 הלאומיתביומטריה אחריות ל

 

 נושאת באחריות המעשית לעיבוד הנתונים הרשות לניהול המאגר הביומטרי 

 לשימוש על פי כל דין. שלהם השמירה, האבטחה וההנגשה  ,הביומטריים

  

 פרטיות

 

ועובדיה שומרים על הפרטיות של בעלי הנתונים יומטרי הרשות לניהול המאגר הב 

הביומטריים שבידיה ומונעים בהחלט כל שימוש בנתונים הביומטריים שלא על פי  

 .דין 

  

 ערכי השיטה:

 

 יותסוד

 יות של הנתוניםסודה ועובדיה שומרים על  הרשות לניהול המאגר הביומטרי 

במסגרת  פעילותםבכל היבטי  יומטרייםל הנתונים הבה שושל שיטות האבטח הביומטריים

 .פרויקט הביומטרי הלאומיה

 

 מודולריות

שומרים על העצמאות המלאה של כל ועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי 

, בתחומי התפקוד, ההגנה והחסינות מפני לאומיהמאגר הביומטרי ה אחד ממרכיבי 

 .תקלה כלשהי במרכיב אחר השפעת 

 

 מקצועיות

 פרויקטמסגרת הפעילות ב ועובדיה מקיימים כל  ניהול המאגר הביומטריהרשות ל 

 .גבוהה ברמה מקצועית פעילות על יסוד המקצוע הרלוונטי לאותה  הלאומיהביומטרי 

 

 נהלים

 ייחודית שלפעילות  ועובדיה מבצעים כל  הרשות לניהול המאגר הביומטרי 

הרשות  של יםהרלוונטי והכללים ים, ההנחיות הלבהתאם לנ הלאומיהביומטרי  פרויקטה

 .לניהול המאגר הביומטרי
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 ערכי המסגרת:

 

 ממלכתיות

 פרויקטפעילות במסגרת ה ועובדיה מבצעים כל  הרשות לניהול המאגר הביומטרי 

האדם  הכלל, שמירה על כבוד בהתאם לתפיסה של שירות לטובת  הלאומי הביומטרי

  .בהתאם לעקרונות המשטר הדמוקרטי הוא אדם ושמירה על זכויות האזרח באשר

 

 שלטון החוק

הפועלים במסגרת הפרויקט הביומטרי ועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי 

ובכל  לאומיהביומטרי הפרויקט ה מקפידים לפעול על פי כל דין במסגרתהלאומי 

 .הליכותיהם

 

 עקרונות

 

 :תלאומיאחריות לביומטריה 

 

ועובדיה נושאים באחריות מלאה ומתמדת לכל  מטריהרשות לניהול המאגר הביו .1

 וההנגשה אבטחה, בתחומי העיבוד, השמירה, הלאומיה הפעילות במאגר הביומטרי

 , בהיבטים הטכנולוגיים, הארגוניים, המשפטיים והאתיים.לשימוש על פי כל דין

את הממשק בין פעילות  תקיים ותטפח, תכונןהרשות לניהול המאגר הביומטרי  .2

הנתונים לפעילות המאגר הביומטרי הלאומי ואת הממשק בין פעילות  איסוף

המאגר הביומטרי הלאומי לפעילות ההנפקה של תעודות זהות ודרכונים. הממשקים 

 יפעלו בהתאם לנהלים, הנחיות וכללים המשותפים לשתי הרשויות.

ועובדיה פועלים בהתמדה ובנחישות לאיתור  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .3

של הפרויקט הביומטרי  דם של כל תקלה אפשרית, בכל תחום ובכל היבטמוק

 , ונוקטים בפעולות המיטביות הדרושות כדי למנוע כל תקלה אפשרית.הלאומי

 ערוכים באופן סדור לתיקון כל תקלהועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .4

ה, כדי , סמוך ככל האפשר לזמן התגלותבפעילות הפרויקט הביומטרי הלאומי

די את הפעילות למצבה התקין ולמזער בהקדם את הנזקים להחזיר באופן מי

 שהתקלה גרמה להם.
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 :פרטיות

הפרטיות של כל אחד ואחת ועובדיה מכבדים את  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .5

מרשות התקבלו הם ועוסקים בנתונים ביומטריים אך ורק אם  על פי כל דין

 ן.על פי כל דיהאוכלוסין 

את הסדרי השמירה על הפרטיות בתחום  תעדכןהרשות לניהול המאגר הביומטרי  .6

 הנתונים הביומטריים בהתאם להתפתחות הדין ובהקדם האפשרי.

הרשות לניהול המאגר הביומטרי פועלת על יסוד נתונים ביומטריים מינימליים,  .7

הזהות  הגנה עלכנדרש ל בהחלט,כנדרש לעיצוב תעודות זהות ודרכונים אמינים 

 ף בתעודות זהות ובדרכונים.יכול כל ניסיון לעשות שימוש מזויסהאישית, ול

מתוך ועובדיה מנגישים נתונים ביומטריים  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .8

מוגדרים על פי כל דין, במסגרת  גורמיםאך ורק לי לאומהמאגר הביומטרי ה

תונים בידי המשתמש, ל הנשה אבטחהסדרים מפורטים בדבר השימוש, השמירה וה

 בלא מגע אחר כלשהו עם המשתמש או גורם אחר כלשהו.

ועובדיה יעשו שימוש בנתון כלשהו שברשותם  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .9

 תפקיד ועל פי כל דין.הסדרי האו בהישג ידם אך ורק על פי 

 

 :יותסוד

 

  תונים ות הנסודיעל  יםמרושועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 10

 והשיטות להגנתם במיטב הדרכים המקצועיות ובדרכים ייחודיות  הביומטריים  

 יפותחו לשם כך.פותחו וש  

 סודיות:בהתאם לחזקת ה יםעלופועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 11

  של המאגר הביומטרי כלשהי או שיטה כלשהו כל פרט בדבר נתון ביומטרי   

נחשב סודי, ברמת סיווג גבוהה כראוי, ואין לשתף בו עובד שאינו עוסק  לאומיה  

 בו מטעם הרשות ולשם ייעודה, אלא על פי נוהל סדור ומפורט ועל פי כל דין.  

הסדרים מחייבים בדבר ניתוק  ועובדיה מקיימים הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 12

עבודתו מכל פעילות או הביומטרי ופרש מלניהול המאגר כל מי שעבד ברשות   

  ומכל שימוש בידע  לאומיהאפשרות של גישה לפעילות של המאגר הביומטרי   

 .שאינן נחלת הכלל שברשותו בדבר נתונים או שיטות  

  

 

 :מודולריות

 

מקפידים על כינון, קיום וטיפוח המאגר ועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 13

 אבטחהעצמאיים, בתחומי התפקוד, המרכיבים  כמערכת שללאומי ההביומטרי   

 תקלה כלשהי במרכיב אחר.השפעת  והחסינות מפני  

פועלים על פי פרוטוקולים קפדניים ועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 14

  רק לשם  לאומיהמאגר הביומטרי ה מאפשרים קשר בין מרכיבים שונים שלה  

רת נתונים, ועבשל ת יםמפורט יםפרוטוקולהעברת נתונים ביומטריים בהתאם ל  
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  התעבורה ובכניסה, ותיעוד ביציאה, במעבר  רמה מיוחדת של הגנה יםהדורש  

 נתונים.-מטאפירוט של ב  

ועובדיה שוקדים בהתמדה על שכלול כל אחד מן  הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 15

 , האבטחההתפקודי, בכל תחומי לאומהמרכיבים של מערכת המאגר הביומטרי ה  

  מרכיב, באופן שאינו כרוך בשום שינוי באף אחד מן  של אותווהחסינות   

 המרכיבים האחרים של המערכת.  

  לשם מילוי  נתונים ביומטריים יםמעבירועובדיה . הרשות לניהול המאגר הביומטרי 16

 רשת אחרת. אך ורק ברשת ייעודית, הנפרדת מכלתפקידיהם 

 

 

 :מקצועיות

 

על כך שכל פעילות הדורשת  יםקפידמ יהדועוב הרשות לניהול המאגר הביומטרי .17

 בתחום הפעילות. התמחות מקצועית תיעשה בידי עובד מקצועי המתמחה 

הרמה המקצועית האישית  את ועובדיה מטפחים  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .18

בתחומי הידע  ביומטרי הלאומי,ה הפעילים במסגרת הפרויקט  של כל אחד ואחת

המתמדת, ההבנה המעמיקה והאתיקה  השיטתי, המיומנות המשוכללת, ההתעדכנות 

 המקצועית.

על הערכים והעקרונות של  שומרים ועובדיה הרשות לניהול המאגר הביומטרי .19

  ועל הקוד האתי של המקצוע הלאומי  הביומטרי פרויקטההקוד האתי של   

  שלהם.  

 :נהלים

 

 פעילותעבור כל סוג של   ועובדיה מפעילים הול המאגר הביומטריהרשות לני .20

גיבוש סדור ומעודכן  שהואהכולל הנחיות וכללים,  ,נוהל לאומיה הביומטרי פרויקטב

 דין בתחום הפעילות. פי כל  של התובנות המקצועיות והדרישות על

דיקה הליכים סדורים לב יםקייממועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .21

 ביישומם. ועדכון תקופתיים של הנהלים, בהתאם לניסיון המצטבר 

  בהתאם לנהלים מפורטים  יםעלופועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .22

 מסוים על פי כל דין. גורםבמיוחד בכל תחום של הנגשת נתונים ביומטריים ל  

 

 :ממלכתיות

 

עצמם משרתים את טובת  את  ואיםועובדיה ר הרשות לניהול המאגר הביומטרי .23

, בכלל ילאומה הביומטרי פרויקטב הכלל בהקפדה מתמדת על האיכות של כל פעולה 

 וההנגשה לשימוש על פי כל דין.אבטחה השמירה, ה העיבוד,  –זה 

בכל התנהלות  ,ניטרליות על  יםמרושועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי .24

 , בכל נושא השנויפרטית פומביתובכל פעילות  לאומיההביומטרי  פרויקטבמסגרת ה

פרויקט הביומטרי הלאומי במחלוקת מפלגתית או ציבורית, מלבד מחלוקת הקשורה ל

  .םוהאתיקה שלה ם, מדיניותם, שיטותיהםייעודהלאומית,  רשות הביומטריתוה
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ן שונות לטיפוח אמו בדרכים ועובדיה פועלים הרשות לניהול המאגר הביומטרי .25

 לאומיהובשירותי המאגר הביומטרי  ו, בעובדיהלאומי הביומטריפרויקט הציבור ב  

 לטובת הכלל על פי כל דין.  

 

 :שלטון החוק

 

       בפרויקט הביומטרי הלאומי הפעילים ועובדיה  הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 26

, ן, באופן החלטי ומעודכדינים החלים עליהםבהתאם לפרויקט ה במסגרת פועלים

 .או לא ראויה של התנהגות לא תקינה עין-גם מפני מראית יםזהרנו

  התנהגות חוקית גם בכל על  יםקפידמ הרשות לניהול המאגר הביומטריעובדי . 27

 פעילות פרטית פומבית.  

את הצורך להציע  ועובדיה שוקלים מדי פעם הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 28

   הביומטרי פרויקטשפר את הפעילות במסגרת הל בתקנות, כדי שינוי בחוק או  

   הביומטריפרויקט ה, בהתאם לערכים ולעקרונות של הקוד האתי של ילאומה  

הוא אדם, על זכויות האזרח האדם באשר ועל פי החובה לשמור על כבוד הלאומי   

 ועל עקרונות המשטר הדמוקרטי.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


