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 שלום רב,

 
 הנגשת מערכת ההזדהות הממשלתית לאנשים החיים בעוניהנדון: 

 17.12.20לשכה המשפטית ברשות התקשוב ביום התקבל ב 16.11.20סימוכין: מכתבכם מיום 
 

 כדלקמן: שבסימוכין הריני להשיבכן בהמשך לפנייתכן

 

אחראית שבמשרד הדיגיטל הלאומי רשות התקשוב הממשלתי כי  בפתח הדברים יובהר .1

במסגרת תפקידיה, לפעול לשיפור השירות הממשלתי לציבור, תוך הפחתת הנטל הבירוקרטי 

מערכת ההזדהות בהתאם לכך הוקמה . לציבורפשוטה בדרך נוחה והשירותים  והנגשת

ייתרת במקרים רבים ומ ,מאפשרת לצרוך שירותים הטעונים הזדהות של האזרחההממשלתית, 

  את הצורך בעמידה בתורים בלשכות ממשלתיות והקלה משמעותית בקבלת השירות.

 

 מתבצעת באחת משתי החלופות הבאות: נכון להיוםהכניסה למערכת ההזדהות  .2

 
חלופה זו כרוכה ברישום למערכת.  – בכפוף להרשמה OTP1הזנת שם משתמש וסיסמא+  .2.1

כחלק מתהליך ההרשמה למערכת, מתבצע שלב אימות זהותו של האדם המבקש להירשם. 

, לרבות מניעה ברמת וודאות גבוהה, של המשתמשלהבטיח את זהות הליך זה נועד 

 אפשרות גנבת זהותו, בביצוע פעולה דיגיטלית לצורך קבלת שירות מזוהה.

נקבע כי יש צורך לאמת את  2בהמשך לאמור לעיל, ובהתאם למדיניות ההזדהות הבטוחה

זהותו של אדם למול שני מאגרי מידע לפחות, אשר נחשבים כמאגרים בעלי מהימנות 

                                                           
1 One time password – .קוד חד פעמי שמתקבל במסרון לטלפון הנייד של המשתמש בעת כניסה למערכת 
מדיניות ההזדהות הבטוחה גובשה ע"י הממונה על יישומים ביומטריים והזדהות בטוחה, ועיקריה אף אומצו בהחלטת  2

 ם למדיניות הנ"ל ולהנחיות הממונה. . רשות התקשוב הממשלתי נדרשת לפעול בהתא6.8.2017מיום  2960ממשלה מס' 
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המשתמש גבוהה. אימות מול שני מאגרי מידע כאמור, נובע מהצורך באימות "חזק" של 

המבצע פעולה דיגיטלית, לאור רגישות השירותים המזוהים, המתאפשרים באמצעות 

מאגרים שניתן לבחור שניים מתוכם לצורך  4. נכון להיום, קיימים הזדהות במערכת זו

ביצוע אימות זהות )מרשם האוכלוסין, ביחס לתאריך הנפקת ת.ז; מרשם הדרכונים, 

באמצעות  –אשראי  החברת כרטיס  תיקוף מולדרכון; הוצאת תאריך מספר ולביחס ל

למספר תעודת עולה יחס ב –ביצוע פעולה בסכום "אפס" לצורכי אימות; מרשם העולים 

(. לאחר שלב האימות, על המשתמש לבחור קוד סודי. בכניסה הבאה ומספר פנקס

המשתמש יזדהה באמצעות הזנת שם המשתמש )מ.ז(, הקוד הסודי שנבחר על ידו, והזנת 

 .  3סיסמא חד פעמית שתישלח לנייד

כפופה תי הממשליובהר כי בשונה מהמוסד לביטוח לאומי והבנקים, רשות התקשוב  .2.2

הדוגמאות של הגופים כי , איננו בטוחים. על כל פנים, בטוחההזדהות לאומית ללמדיניות ה

פתרונות אחרים להתמודדות עם נושא  ,לכאורה ,ככאלה שמצאו ,אליהם הפניתם

שני אמצעי באופן שאינו מחייב שימוש ב ,לצורך רישום מקוון למערכותיהםההזדהות 

על זיהוי למשל . מוצע לבדוק האם אכן התהליך כולו מקוון או כזה שנשען יקתמדוזיהוי 

בחלופה  – ללא צורך ברישוםשימוש בתעודת זהות חכמה שנעשה במועד כלשהו מול פקיד. 

, אין כל צורך ברישום למערכת אלא ניתן להתחבר ישירות למערכת באמצעות תעודת זו

. כאמור, וד הסודי של תעודת הזהותזהות חכמה )תעודת זהות ביומטרית( והזנת הק

שימוש בתעודה אינו כרוך ברישום מוקדם וביצוע אימות זהות מול המאגרים שצוינו 

יצוין, כי ישנן הגם שפחות רלוונטי לאוכלוסיות עניות,  ,לצורך שלמות התמונה. לעיל

ת שניתן לעשות בהם שימוש לצורך הזדהות למערכת ללא רישום תעודות חכמות נוספו

כמו: כרטיס חכם המונפק ע"י חברת קומסיין או פרסונל איי.די. למותר לציין, כי כל אזרח 

 ., ופעולה זו כמובן אינה כרוכה בתשלוםיכול )ואף נדרש( להוציא תעודת זהות ביומטרית

ת חכמה מצריך מחשב באמצעות תעודת זהוהזדהות ביצוע ן במכתבכן אומנם כפי שצוי

ן שניתן לרכוש רכיב זה בתחנות וקורא כרטיסים. לגבי רכישת קורא כרטיסים, יצוי

להנפקת כרטיסי "רב קו" בעלות המסתכמת בחמישה עד עשרה שקלים בלבד. כפי שיפורט 

 ייתר את הצורך במחשב או בקורא כרטיסים. משקיים גם פתרון בהמשך 

 

נגיף הקורונה, נחיצותה של מערכת ההזדהות כשער כניסה לביצוע של שירותים  בעקבות משבר .3

טעוני הזדהות עלתה משמעותית. הדבר משתקף גם בגידול המעריכי במספר הנרשמים 

 ובכניסות למערכת ההזדהות. 

בהקשר לכך יצוין כי עקב המשבר והצורך במתן פתרונות לביצוע פעולות ומתן שירותים לאזרח  .4

בנושא: "תכנית להאצת  260החלטת ממשלה מספר  26.7.2020-וחק, התקבלה בבאופן מר

בהחלטה . (260החלטה  –)להלן  השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית"

                                                           
 gov.il https://www.gov.il/he/general/terms_of_useלפרטים נוספים ר' קישור לתנאי השימוש של אתר  3

https://www.gov.il/he/general/terms_of_use
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נקבע, בין היתר, כי יש לבצע התאמות במערכת ההזדהות הממשלתית כך שתוכל לשמש  260

 לאומית. להפכה למעשה למערכת הזדהות וגורמים נוספים במגזר הציבורי ובמשק 

מיום הקמתה של מערכת ההזדהות שאפה רשות התקשוב הממשלתי שתשתית זו תהא זמינה  .5

לכלל האוכלוסייה המעוניינת לצרוך שירותים בדיגיטל. המעבר ממערכת הזדהות ממשלתית 

יחס הן בהקשר לאוכלוסייה חסרת אמצעים והן ב ללאומית, מחייב להגביר מאמצים אלו,

להקים צוות  260להחלטה  13נקבע בסעיף לאוכלוסייה בעלת אוריינות דיגיטלית נמוכה. משכך 

את השירותים הדיגיטליים הממשלתיים בשלב זה להנגיש בינמשרדי ולגבש תכנית במטרה 

לאוכלוסיות חסרות אוריינות דיגיטלית וחסרות אמצעים  שבאזור האישי הממשלתי

לאזור האישי הממשלתי נעשית באמצעות מערכת ההזדהות ולכן  יובהר כי כניסהדיגיטליים. 

 הצוות עסק באופן ספציפי גם בהנגשתה של מערכת ההזדהות לאוכלוסיות האמורות.

להוסיף דרכי אימות זהות שיאפשרו כי יש  260להחלטה  20בנוסף, נקבע באופן ספציפי בסעיף  .6

לכלל האזרחים להצטרף למערכת ההזדהות הלאומית, תוך מתן עדיפות לדרכי אימות מרחוק. 

על רשות האוכלוסין וההגירה, רשות המסים ומשרד התחבורה, להעביר את הוטל לצורך כך, 

מערכת המידע הנדרש לרשות התקשוב על מנת לאפשר לכלל האזרחים לבצע הרשמה מרחוק ל

ההזדהות הלאומית, בכפוף לכל דין, וכן לאפשר לאזרחים להירשם למערכת ההזדהות 

 . הלאומית בסניפי קבלת הקהל שלהם

על מנת לאפשר לכלל האזרחים להצטרף למערכת ההזדהות  ישנם מספר  ,בהמשך לאמור לעיל .7

 כדלקמן:פתרונות ותהליכים שמקודמים 

הזדהות באמצעות תעודת הזהות אפשרות לבצע לאחרונה עלתה  -הזדהות בעמדות שירות  .7.1

שירות החשופות לאינטרנט, הפרוסות ברחבי הארץ )במשרדי ממשלה בעמדות החכמה 

יתי את הצורך במחשב במייתרת זדהות בעמדות השירות ה וברשתות סופר פארם(.

ואז ' 21הפריסה המלאה של העמדות צפויה להסתיים עד לסוף מרץ  .בקורא כרטיסיםו

בכפוף לביצוע הזדהות בעמדות  היה לבצע את הפעולה בכל העמדות ברחבי הארץ.ניתן י

 שירותים המצויים מאחורי מערכת ההזדהות. השירות תתאפשר גישה ל

אפשרות  תקודם 2021במהלך שנת  -  או בשילוב הזדהות מול פקיד הרשמה מול פקיד .7.2

פקידים של רשות האוכלוסין ורשות המיסים באמצעות למערכת ההזדהות לבצע הרשמה 

הרשמה למערכת שתיעשה באמצעות פקיד או בשילוב הזדהות כנדרש בהחלטת הממשלה. 

  תצריך אימות מול שני מאגרים.באופן שונה מההזדהות במערכת ולא תיעשה פקיד מול 

יכולת מתקדמת להרשמה באמצעות תפותח  2021ל שנת בחציון הראשון ש -זיהוי ביוטרי  .7.3

הגם השוואה ביומטרית של תווי פנים מצילום סלפי אל מול התמונה המצויה בדרכון. 

שפתרון זה ספק אם יביא תועלת רבה לאוכלוסייה מושא פנייתכם אולם חשוב לציינו 

חשיבות הוספת דרך אימות זו נוגעת לכך שבהמשך היא תוכל לצורך שלמות המענה. 

 לשמש גם לצורך הזדהות וצריכת שירותים הטעונים הזדהות ברמת רגישות גבוהה. 

בנוסף, הצעדים שהומלצו במסגרת הצוות הבינמשרדי לטיפול באוכלוסיות חסרות אוריינות  .8
 דיגיטלית וחסרות אמצעים הם:
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, מרכזים מסחריים ו/או כל משלתיות בתוך שכונותהצבה ופריסה של עמדות שירות מ .8.1
עמדות שירות בשכונות של חרדים, ערבים  167מקום בו האוכלוסייה נמצאת. הצבה של 

 . בעמדות יונגשו שירותים הממשלתיים. 1-6  וערים עם סוציו אקונומי
 הצבה של דיילים ליד עמדות השירות שיסייעו בביצוע הפעולות הדיגיטליות. .8.2
 ון לצריכת שירותים ממשלתיים.קורס מקו .8.3
  (.IVRהטמעה של טכנולוגיות מסייעות לצריכת שירותים )  .8.4
  .טכנולוגיה מסייעת לניווט וביצוע פעולות באינטרנט .8.5
 8 -עיצוב שירות של כ –תהליך עיצוב של שירות על שירותים באזור האישי הממשלתי  .8.6

האוכלוסיות הבאות: חרדים,  4 -שירותים לכל אחת מ 2מוקד עבור שירותים , עיצוב מ
 ערבים, אזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלות.

 
הגם שבשגרה שירותים הטעונים זיהוי ניתנים לביצוע באופן הולם אל מול פקיד יצוין כי לבסוף,  .9

אפשרות לכלל כדי לתת  ,על מנת לשפר את השירות ,ללא ליאות ,רשות התקשוב פועלת

 לרבות לאוכלוסיות שאינן מחזיקות בכרטיס אשראילמערכת ההזדהות, הצטרף להאוכלוסייה 

. מדובר במלאכת מחשבת אוכלוסייה חסרת אמצעיםודרכון מטעמים שונים, ובכלל זאת, 

מתנגשים )נגישות לכלל לצערנו המבקשת לאזן בין זכויות וערכים שונים, שלעיתים 

טי אבטחת מידע והגנת סייבר(. אנו כמובן נכונים לשמוע רעיונות לשיפור האוכלוסייה למול היב

 וייעול הנושא.

 

 בברכה,

 

 יערה בן שחר תיק, עו"ד

  , יועצת המשפטיתה

  משרד הדיגיטל הלאומי –רשות התקשוב הממשלתי 

 

 העתק:  

 הדיגיטל הלאומימנהל יחידת ממשל זמין, רשות התקשוב הממשלתי, משרד 

 

 


