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 3 מתוך 1 עמוד   תפקיד:   כותב המסמך: 

  סמכויות רשות התקשוב הממשלתי .1

, הורחבו והוגדרו מחדש היעדים, הסמכויות והתפקידים 2014אוקטובר  10, מיום 2097 בהחלטת הממשלה מס' .1.1

 של רשות התקשוב הממשלתי והעומד בראשה. במסגרת הסמכויות והתפקידים שהוגדרו, נקבע כי:

"רשות התקשוב הממשלתי תהיה אחראית על קביעת סטנדרטים בתחומי טכנולוגיות מידע וסיוע בהטמעתם 

 ב' בהחלטה(. 3ת המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך" )סעיף באגפי מערכו

 

 קהל היעד .2

 מנהלים ברשות התקשוב הממשלתי. .2.1

 .במשרדי הממשלה הממשלתי מנהלי היחידות מונחות רשות התקשוב .2.2

 במשרדי הממשלה. (מנב"טיםמנהלי בטחון )ממוני הגנת סייבר ו .2.3

 

 ההנחיהמטרת  .3

 .הממשלהמשרדי ע"י פתוח כבסיס לשימוש ופיתוח קוד מוש בשיה אופןהינה אסדרת מטרת ההנחיה  .3.1

מזעור הפגיעה הפוטנציאלית תוך  הכנסה של קוד פתוח לשימוש במשרדי הממשלההתהליך ב ההנחיה מטפלת .3.2

 בהתאם לתנאי הרישיון ולפי כל דין. השימושדרישות ומגבלות התייחסות לו באבטחת המידע

דיניות פרסום קוד שבבעלות מ - 7.3.01 'מסהמוסדר בהנחיה לציבור קוד הפרסום תהליך ההנחיה אינה מטפלת ב .3.3

 המדינה.

 הנחיה זו מהווה מסמך מדיניות ממשלתי ועל כן תוכנה מחייב את קהל היעד. .3.4

 

 הגדרות ומושגים .4

 רשות התקשוב הממשלתי. –רשות  .4.1

 הנחית ראש רשות התקשוב הממשלתי. –הנחיה  .4.2

 משרד ממשלתי או יחידה משרדית או יחידת סמך ממשלתית.  -משרד  .4.3

יחידה בארגון המונחית על ידי רשות התקשוב הממשלתי בהתאם  –הממשלתי יחידה מונחית רשות התקשוב  .4.4

 להחלטות הממשלה: אגף מערכות מידע, הגנת הסייבר וכדומה. 

 / מנהל אגף מערכות מידע. (Chief Information Officer)מנהל מערכות מידע ראשי  - (CIO)מנמ"ר  .4.5

תוכנת מחשב אשר בעליה הנגיש את קוד המקור לציבור הרחב ונתן להם את הרשות לצפות,  -תוכנת קוד פתוח  .4.6

בהתאם להגדרה המקובלת של רישיון  הפתוח להשתמש, לעדכן ולהפיץ אותו גם לאחרים, תחת מגבלות הרשיון

. ייעודה העיקרי של תוכנת קוד פתוח הינו פיתוח התוכנה (https://opensource.org/osdמסוג זה )ר', למשל,  

 לשיפורה ולתועלת כלל המפתחים העושים בה שימוש. תרומהבדרך שיתופית ועל ידי כך 

  קוד פתוחשימוש בפתרונות מדיניות  שם ההנחיה:
 7.3.02 :מספר הנחיה ממשל פתוח פרק ראשי:
1.0מס' גרסה:   קוד פתוחפרק משני:   01.04.2018-בתוקף מ 

https://opensource.org/osd


 

מדיניות שימוש בפתרונות קוד פתוח   שם ההנחיה:      3 מתוך 2 עמוד 

(  https://opensource.org/osdקוד פתוח, לפי הגדרתו המקובלת )ר' למשל, שיון יר– ימוש פתוחש ןרישיו .4.7

תכנה )וביצירות נגזרות שלו(, בכפוף לתנאים ההקובע גם כי מותר לציבור לעשות שימוש ללא תמורה בקוד 

הזכויות והחובות של כל אדם אשר לוקח תכנת קוד פתוח ומבצע בה מפרט את  ןהרישיו. המפורטים ברישיון

 שינוי, שימוש או הרחבה.

, ניהול ובקרת גרסאות תוכנה ועוד ,המאפשרת פרסום סביבה התומכת בקוד פתוח – פלטפורמה לשיתוף קוד .4.8

 .או מי שמונה על ידו לשם כךהממשלתי שאושרה ככזו על ידי ראש רשות התקשוב 

 מדיניות .5

ם בהבכל המקומות קוד פתוח  בפתרונות שימושאת משרדי הממשלה לעשות מעודדת הממשלתי רשות התקשוב  .5.1

 .  הוא עומד בקריטריונים המפורטים בהנחיה זו

 למנותניתן  בין היתרונות. בשימוש בפתרונות קוד פתוחך עשויים למצוא תועלת ויחידות הסמ משרדי הממשלה .5.2

 ומשוב חיסכון ברכישת רישיונות, באיכות הקוד, העשרת הקוד הנמצא בשימושחיסכון בעלויות הפיתוח, שיפור 

 .מקהילת המפתחים לשם טיוב הקוד ואיתור פגיעויות

הגנה הו להעשות בדרך אשר תמנע כל פגיעה במרכיבי אבטחת המידעצריכה קוד הפתוח ההכנסת פתרונות  .5.3

 .סודיות, אמינות וזמינות המידעבכלל זה  בסייבר

 פתרונות קוד פתוח:על פיתוח המבוסס  לבחינה טרם תחילתסוגיות והגבלות עיקריות  .5.4

כאשר נעשה שימוש  על ידי המדינה או עבורה על בסיס פתרון קוד פתוח ושחל עליו רישיון שימוש  .5.4.1

פתוח, יש מקום לבחינה מדוקדקת של סוגיית הבעלות על  זכויות היוצרים בשינויים אשר מבוצעים 

 :טיפוסיים שונים של קוד פתוח שיונותייש להבחין בין סוגי רבהקשר זה . בקוד שפותח

רישיון שימוש המתיר לרכוש זכויות קניין רוחני ביצירות נגזרות שנעשו על בסיס קוד  .5.4.1.1

, החל על Creative Commonהמקור )שינויים והתאמות שנעשו בתכנה(, כדוגמת רישיון 

ל, במקרה כזה הקוד שפותח הינו בבעלות . ככלanalytics-reporterמוצרים כדוגמת 

 . מדיניות פרסום קוד שבבעלות המדינה  - 7.3.01מס' המדינה ויחולו עליו הוראות 

רישיון המאפשר לרכוש זכויות קניין רוחני ביצירות נגזרות שנעשו על בסיס קוד המקור,  .5.4.1.2

על בסיס תוך שהוא מחייב במקרים מסוימים מסירה לציבור של יצירות נגזרות שנעשו 

 Gnu Affero Generalהקוד, תחת תנאי אותו רישיון. לדוגמא, רישיון שימוש מסוג: 

Public License V.3 (v3 AGPL החל על מוצרים כגון ,)CKAN  אוOpenEMR רישיון .

זה מחייב למסור לציבור יצירות נגזרות של הקוד הפועלות ע"ג שרת למשתמשים 

ם )ככול שהתכנה מאפשרת ממשק כזה(, המתממשקים לשרת באמצעות רשת מחשבי

וזאת תחת אותם תנאי רישיון. במקרה כזה שחרור הקוד תחת תנאי הרישיון הפתוח 

אינה בחירה של המשרד, אלא קיום חובה שהמשרד נטל על עצמו עת בחר לפתח על בסיס 

על המשרד לפעול לפרסום הקוד כפי שמתואר . מוצר תכנה הכפוף לרישיון שימוש זה

 זו. בהנחיה

 

 לארגוןתהליך הכנסת קוד פתוח  .6

בהחזרה של קוד אשר שוחרר ארגון, בין אם בצורה של פרויקט/מערכת קוד פתוח ובין אם בקוד פתוח  בהטמעת .6.1

לוודא משרד המנמ"ר על  ,( מדיניות פרסום קוד שבבעלות המדינה - 7.3.01כפי שפורט בהנחיה מס' ע"י המשרד )

 :הפעולות הבאות את ביצוע

בדגש על נושא שיתוף חוזר של הקוד ) ישיוןרהלעמוד בתנאי ומוכן שהמשרד יוכל בחינה  .6.1.1

יובהר כי מדובר בהחלטה בלתי הדירה של המשרד להתחייב  .(5.4 כפי שמתואר בסעיף

לקיים את תנאי רישיון השימוש. ככלל, לאחר שהחל המשרד לעשות שימוש בקוד, לא 

טין , אלא רק אם יחדל לחלוםיהיה באפשרותו להשתחרר מחובות אלה או לסייג אות

https://opensource.org/osd
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שימוש. כך לדוגמא, אם משיקולי  ו רישיוןכפופים לאותהלעשות שימוש בכל חלקי הקוד 

תכנה קוד פיתוחים שנעשו על בסיס לא ניתן יהיה בעתיד להנגיש ש צפויאבטחת מידע 

יש בו , אין לעשות שימוש למטרה זו בקוד שלפי רישיון השימוש המשמש למטרה מסוימת

  לציבור. בקודשו חובה להנגיש את השינויים שנע

החובות שהמשרד נוטל על עצמו לפי רישיון השימוש בקוד, או לגבי מהם ככל שישנו ספק 

 בלשכה המשפטית של המשרד. ץלהיוועהיכולת לקיים בעתיד חובות אלה, יש 

בין אם בצורה של ) מידע להכנסת קוד פתוח חדש לארגוןאבטחת תהליך אישור  הגדרת .6.1.2

על , (שהמשרד כבר משתמש בו בפרויקטקוד בפרויקט חדש ובין אם בצורה של שינויים 

 התהליך להתייחס לכל הפחות לנקודות הבאות: 

כגון:  של גרסת התוכנה במאגרי פגיעויותלאיתור פגיעויות ידועות  בדיקה .6.1.2.1

CVE  and NIST Vulnerability Database. 

 .סריקת הקוד לאיתור פוגענים  -ה" "הלבנבכלל זה  תהליך הורדה מאובטח  .6.1.2.2

מפעילה מאזין ו/או  התוכנה לא שולחת מידע לאינטרנטיש לוודא ש .6.1.2.3

(listener ) על המחשב. 

 .(SDLCמאובטח )קוד שימוש במתודולוגיה של פיתוח  .6.1.2.4

 .דינאמיתוסטאטית  ביצוע מבדקי אבטחה באמצעות כלים טכנולוגיים  בשיטה .6.1.2.5

לעשות שימוש בעשרות רבות של רכיבי קוד פתוח לצורך פיתוחו. על מנת לאפשר מעקב אחרי  רויקט פיתוח יכולפ .6.2

לרכז את כל מרכיבי הקוד, בהם נעשה שימוש,  הכפופים לרישיונות קוד שיון ועמידה בתנאיהם יש יסוגי הר

 :פתוח. עבור כל רכיב יש לציין

 שם רכיב הקוד הפתוח )ספרייה/פתרון/מערכת( .6.2.1

   שיוןיסוג הר .6.2.2

 ברכיב במימוש הפרויקטשימוש שנעשה  .6.2.3

 של מקור הרכיבאתר אינטרנט  .6.2.4

)ככל שהדבר אפשרי  על ידי המשרד רישיונוהאם נעשו שינויים כלשהם ברכיב או בתנאי  .6.2.5

 לפי רישיון השימוש(

מרבית סוגי הרישוי דורשים, לכל הפחות, מתן התייחסות )קרדיט( לכותב הקוד המקורי בתוך הקוד או בסמוך  .6.3

 , בהם נעשה שימוש,  הכפופים ל מרכיבי הקודשל כ הפניה מרוכזתלו. מומלץ למשרד לממש דרישה זו ע"י 

 נגישות טובה יותר.רצוי לספק קישורים לטובת . בדף אינטרנט החשוף לציבור לרישיונות קוד פתוח
 

 קוד פתוח  מערכת/פרויקטפרסום  תהליך .7

 - 7.3.01יהיה בהתאם לתהליך פרסום קוד לציבור כפי שפורט בהנחיה מס'  מערכת/הפרויקטתהליך פרסום  .7.1

 מדיניות פרסום קוד שבבעלות המדינה.

 מסמכים ישימים .8

 אין. .8.1

 נספחים .9

 אין .9.1

 גרסאות מסמך .10

 אושר ע"י נכתב ע"י -בתוקף מ שהושפעוסעיפים  מהות שינוי סטאטוס מס'

 יאיר פראנק  שחר ברכה 01/04/2018 כל המסמך הנחיה חדשה בתוקף 1.0

 


