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 התקשוב הממשלתירשות  על תלונתךהנדון: 
 21.7.20-סימוכין: שיחתנו הטלפונית מ                  

 נבקש להודיעך, לאחר בירור עניין התלונה שבנדון ובהמשך לשיחתנו שבסימוכין, כדלקמן:

הרשות(  -הוקם על ידי רשות התקשוב הממשלתי )להלן  DATAGOV בתלונתך הסברת, כי אתר
ב בפרסום כל שינוי או התאמה , המחייAGPLv3ברישיון  CKANבקוד פתוח במסגרת פרויקט 

בקוד המקור של האתר. דא עקא, לטענתך, הרשות נוהגת לבצע שינויים בקוד, אך מזה כשנתיים לא 
פרסמה עדכון נוסף )על אף שעושה שימוש בפיתוחים שונים שנעשו בקוד ומפורסמים לציבור 

ובימים אלה, על אף בוצעו שינויים רבים באתר של הרשות  2018המשתמשים(. לדבריך, למן שנת 
שעלתה גרסת עיצוב שלמה לאתר, לא פורסם הקוד. נוסף לכך, אתר הרשות עושה שימוש בכפתור 

 נגישות, אך גם הקוד של הכפתור לא פורסם לציבור. 

במרוצת השנתיים האחרונות לא פותחו כשם שהובהר גם בשיחתנו שבסמך, כי  בירור התלונה העלה,
( ועד עדכון עיצובו לאחרונה, לא 2018רכיבים חדשים באתר הרשות, ומאז עדכונו האחרון )בשנת 

 בוצעו בו שינויים משמעותיים המצריכים עדכון גרסה. 

דאטה על -הרשות הבהירה שבתקופה האחרונה פעלה להוספת שדות לטובת איסוף נתוני מטא
השדות הללו טרם נכנסו לשימוש. עוד ציינה, כי אתר הרשות הועבר לענן ומאגריו המאגרים, אך 

אוחסנו בענן. הרשות ביצעה שיפורים בתהליכי עדכון המאגרים מול המערכות הפנימיות בעקבות 
המעבר לענן, ותהליכים אלה מטפלים, לטענתה, גם בהצגת נתונים שפורסמו על ידי המשרדים 

משלא התייצבו עד כה לא היו ראויים לדידה לפרסום. הרשות ביצעה בנוסף  , אךGOV-ברכיבי תוכן ב
לאמור שינויים בעיצובים באתר במהלך החודשים האחרונים וכן ביצעה תהליך ולידציה )תיקוף( על 

ויפורסם על ידי הרשות  -Proof of concept (POC ) -עדכון מאגרים. תהליך זה נמצא לקראת סיום 
 ותו וכי מוכיח את עצמו. ככל שתיווכח ביציב

הרשות הדגישה עוד, כי כפתור הנגישות שאליו התייחסת לא פותח על ידי ממשל זמין. מדובר ברכיב 
" ומוגדר "רכיב צד ג". לממשל זמין אין בעלות על קוד הרכיב make senseחיצוני שנרכש מחברת "

 ומשכך הרשות אינה רשאית לפרסמו. 

, כי לא חבה עד כה CKANמשלא בוצע שינוי בקוד המקורי של הרשות טענה, על יסוד האמור ו
, וכי נערכת כעת 23.6.20-בפרסום. עם זאת ציינה שביצעה שינוי גרסה באתר, אשר עלה לאוויר ב

לפרסום הקוד. הדבר נמצא בהליכי אישור ובדיקה של צוותי הפיתוח ואבטחת המידע ומוגדר 
 . 2.8.20-אוחר, בבתעדוף גבוה, והקוד צפוי להתפרסם, לכל המ
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בנסיבות אלה, ולאור הפרסום הצפוי כאמור, לא נמצאה עילה שבדין להתערבות נוספת בעניין 
 התלונה.   

 

 בכבוד רב, 

 
 עו"ד, דמתידקלה  
 מנהלת אגףסגנית  
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