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 : מנהלים תקציר

חשיפת מאגרי המידע הממשלתיים תפס תאוצה בעולם בשנים האחרונות כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות  תחום

ומדיניות ממשלתית פתוחה. הנושא מהווה הזדמנות ייחודית לשיתופי פעולה בין המגזרים הממשלתי לעסקי 

מן המגזרים: מחד, הממשלה מחזיקה והשלישי תוך כדי שימוש נכון של המשאבים והיכולות החזקים בכל אחד 

בהרבה מידע וידע שביכולתה להפנות לתועלת הציבור ומאידך, למגזרים העסקי והשלישי ישנן יוזמות מקוריות, 

יכולות טכנולוגיות מתקדמות והתמקצעות בפיתוח שירותים חדשנים למטרות רווח או כשירות לציבור. שילוב בין 

גית למינוף התחום ושיפור השירות לציבור תוך קידום מנוע צמיחה משמעותי יכולות אלו מהווה הזדמנות אסטרט

 למשק. 

 התרבות, ראשית: סיבות מכמה, זה מסוג ממשלתית לתמיכה צימאון ישנו, אחרות ממדינות יותר אף, בישראל

 רטיהפ למגזר הממשלתי במגזר זה בתחום היכולות בין והפער בעולם מהמתקדמות נחשבת בישראל הטכנולוגית

 מספר, בישראל -אפ סטארט חברות ופיתוח הטכנולוגי הייצוא על רבות נסמכת ישראל מדינת, שנית. משמעותי הוא

בעולם  ותיייחוד ןה החדשנות ויכולות בישראל היזמית התרבות, שלישית"ב. לארה רק שני אפ הסטארט חברות

, מה שמאפשר (early adopters) יחסית ולבסוף, אזרחי ישראל מאמצים טכנולוגיות חדשניות בקלות ובמהירות

 betaשל המדינה מעין  מהיותההרווח הכלכלי שיכול לנבוע  –, ובנוסף בארץ חדשות טכנולוגיותלבחון היתכנות 

site בעת בחינת היתכנות טכנולוגיות חדשות . 

מאגרי המידע  הנגשתלהמשיך ולקדם את תחום  2014משנת  2097כן, החליטה ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה  על

 על מנת לסייע לפיתוח מיזמים חדשים שיעניקו שירות יעיל ונוח לאזרחים ויסייעו בהורדת יוקר המחייה. 

המעמידה את האזרח במרכז, ומכוונת להקלה והפחתת הנטל הבירוקראטי,  שירותיתזאת, מתוך תפיסה  כל

 ומשתלבת עם יעדי רשות התקשוב, כהגדרתם בהחלטת הממשלה הנ"ל. 

החלטת הממשלה, הוחלט על הקמת צוות בין משרדי בראשות ראש רשות התקשוב הממשלתי וכן ביצעה  סגרתבמ

 הרשות  צעדים נוספים לקידום הנושא, כפי שיפורטו במסמך זה. 

 התקשוב ביצעה מיפוי מקיף של המאגרים בעלי ערך משמעותי לציבור במשרדים הממשלתיים.  רשות

ורמי המקצוע במשרדי הממשלה וכן בשיתוף גורמים מהמגזר העסקי  המיפוי נעשה תוך היוועצות בג
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 בשנה להנגשה הרלוונטיים המאגרים מומלצים זה במסמך. ופיתוח השקעות וגופי אזרחית חברה, אקדמיה

 .הקיימות המשפטיות והמגבלות המיפוי תוצאות לאור הראשונה

 להיצע והן ורגולציה מדיניות קידום לנושאי הן התייחסות הכוללת, מקיפה בינלאומית סקירה בוצעה 

 המבוקשים והמאגרים ממשלות ידי על ביותר המונגשים המאגרים -בעולם המידע מאגרי של ולביקוש

 מומחים עם התייעצות תוך בוצעה הסקירה. חיצוניים גורמים ידי על צריכתם פי על השונות במדינות ביותר

 .במדינותיהם פתוח מידע במדיניות העוסקים שונות ממשלות ונציגי עולמיים

 המאגרים להנגשתהטכנולוגית  הפלטפורמה- Data.gov.il הוחלפה וכיום נעשה שימוש בפלטפורמה ,

פתוחה בה עושות שימוש המדינות המתקדמות ביותר בתחום, המאפשרת גישה נוחה לפיתוח על בסיס 

 ר הקיימת כיום. מאגרי המידע ותוך שימוש באפשרויות ומדיניות טכנולוגית המתקדמות ביות

 זכויות ושמירת הפצתו תוך במידע חופשי שימוש למפתחים המאפשר פתוח שימוש רישיון לראשונה הוכנס 

 .בפיתוחים הרוחני הקניין

 תחרות פיתוח מבוססת מאגרי מידע ונושאת פרסים על בסיס מתווה תחרות שנכתב  הנערכ 2016 בפברואר

על ידי רשות התקשוב. המתווה מאפשר גמישות ושימוש לצרכים וסוגי תחרויות שונים ומאפשר למשרדי 

מאגרי מידע ולקדם על בסיסם פיתוחים בתחומים הרלוונטיים, תוך שיתוף מפתחים  להנגישהממשלה 

 ם וחשיפה חיובית של כל הנוגעים בדבר.וגורמים פרטיי

  היקף ומתכונת המידע שיונגש,  סטנדרטים להנגשת מידע, לרבות נקבעה מדיניות בדבר הנגשת מאגרי מידע

עקרונות ביצוע באחריות משרדי הממשלה  . נקבעולשימוש במידע, היבטי קניין רוחני ועודרישיונות 

מדיניות " בפרק הממשלתי. המלצות הצוות מפורטותרוחבית של רשות התקשוב ה האחריותהוגדרה ו

 " להלן.הנגשת מאגרי מידע

 כי  הוחלט. הרלוונטיות היחידות מכלל נציגים וכולל בהיבטים המשפטיים העוסק משפטי צוות תת הוקם

מניעה משפטית לפרסומם על פי כל דין, ובפרט לקדם  שאיןככלל על המשרדים לפעול להנגשת מאגרי מידע 

 .מאגרי מידע במסמך זה הנגשת למדיניותחשיבות לציבור בהתאם  בעלימאגרים 
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 כמפורט "בוכיוצהמאגרים תיעשה בכפוף לבחינת היבטים של פרטיות, ביטחון, אבטחת מידע  הנגשת 

 .להלן" המשפטי הצוות תת בודתע" בפרקבהמלצות המפורטות 

מאגרי מידע ציבוריים בשים לב לסייגים  והנגשתהמשך פעולת המשרדים, הפעלת שיקול דעתם,  לצד

הנחיות כי עם ההתקדמות בהנגשת מאגרי מידע יפורסמו  מומלץשבהמלצות הצוות בדו"ח שלהלן, 

פתרונות להנגשת מאגרי מידע במצבים כן תיערך בחינה למציאת וכמפורט בדו"ח, משפטיות ומקצועיות 

 שבהם תהיה פגיעה מסוימת בפרטיות, לרבות בחינת הצורך בתיקוני חקיקה

 החקיקה על ובהסתמך ולמשק לממשל תרומתו ופוטנציאל הנושא חשיבות הבנת תוך פועל הצוות

 .האירופי האיחוד של להנחיות גם לב בשים, לנושא הרלוונטית

 המאגרים המומלצים להנגשה בשנת הפעילות הראשונה של הצוות הבין משרדי, בתנאים שיפורטו  רשימת

להלן ובכפוף לבחינת המשרדים: היצע תכנון ובנייה, משרד השיכון; מלאי תכנון, משרד השיכון; עסקי 

 תחבורה מורשים, משרד התחבורה; מידע סטטיסטי של תאונות דרכים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מתקני ספורט, משרד המדע, התרבות והספורט; תקציב חינוך, משרד החינוך; מפרט גושים, המרכז למיפוי 

רכבת ישראל; המראות ונחיתות בזמן אמת, משרד  -ישראל ; זמן אמת רכבת ישראל, משרד התחבורה

קומיות, משטרת ישראל; תקציב רשויות מ -פנים לבטחוןרשות שדות התעופה; פשיעה, המשרד  -התחבורה

 משרד הפנים.
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 : הועדה סמכות .1

"באמצעות הנגשה של מאגרי מידע ניתן ליצור פלטפורמה לפיתוח אשר קבעה כי  2014משנת  2097ממשלה  בהחלטת

 'ר)מיזמים חדשים אשר עשויים להקל את הנטל הבירוקרטי, להעניק שירות יעיל ונוח ולהוריד את יוקר המחייה" 

 בראשות, לציבור מידע ומאגרי מידע הנגשת בעניין משרדי בין צוות הקמת על הוחלט(, 2097 להחלטה 10' ס -1 נספח

 והוועדה התקשוב רשות פעילות ובמסגרת 2015-2017 השנים בין תפעל הוועדה. הממשלתי התקשוב רשות ראש

 :  הבאים בתחומים הסמכויות נקבעו

 :1פתוח וממשל לציבור הממשלתי השירות שיפור, לתקשוב השרים ועדת לאישור תביא הוועדה .1

 והמשפטי הטכנולוגי בפן לציבור מידע מאגרי הנגשת בדבר מדיניות  

 התקשוב שיערוך מיפוי בסיס על) 2015 שנת במהלך להנגשה המאגרים עשרת בדבר המלצה 

 (שתיקבע והמדיניות הממשלתי

 המידע במאגרי שימוש העושות אפליקציות לפיתוח תחרויות לעריכת מתווה  

 : הבאים בתחומים יפעל וכן משרדית הבין הוועדה בראש יעמוד הממשלתי התקשוב על הממונה .2

 עם בתיאום, ממשלתי משרד בכל לציבור ביותר המשמעותי הערך בעלי מאגרים 5 עד של מיפוי 

, ט"רמו ונציג המידע מערכות אגפי מנהלי, במשרדים הציבור לרשות מידע העמדת על הממונים

 . אזרחית חברה ארגוני עם היוועצות ותוך

 אתר התאמת data.gov.il שייקבעו לסטנדרטים בהתאם מאגרים להנגשת. 

 משרדי הבין הצוות שיקבע המאגרים בהנגשת המשרדים הנחיית . 

 ימליץ עליה המדיניות בעקבות, שיידרשו ככל, המאגרים להנגשת חקיקה תיקוני תקדם המשפטים שרת .3

 . משרדי הבין הצוות

 

 : חברים יהיו בצוות

 המשפטים משרד(, חקיקה) ש"ליועמ המשנה  

                                                        
 וועדת השרים טרם הוקמה  1



 

 

                                                      

  

7 

 

Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 האוצר משרד, התקציבים על הממונה 

 דיגיטלית ישראל" מטה ראש " 

 המשפטים במשרד המידע לחופש הממשלתית היחידה ראש 

 מ"רה משרד, וחברה ממשל ל"סמנכ 

 מ"רה משרד, לכלכלה הלאומית המועצה ראש 

 המשפטים משרד, וטכנולוגיה למשפט הרשות ראש  

 מ"רה משרד, הלאומי הקיברנטי המטה ראש 

 האוצר משרד(, רוחני קניין סוגיות לעניין) הכללית החשבת נציג 

 הבריאות משרד, השיכון משרד: וביניהם לציבור ערך שלהם מידע מאגרי בעלי משרדים נציגי ,

, המיסים רשות, הרווחה משרד, הפנים משרד, הכלכלה משרד, התחבורה משרד, החינוך משרד

 . ישראל למיפוי והמרכז הלאומי הביטוח

 

 (משרדי הבין הצוות ועבודת המיפוי לתהליך שתרמו גורמים -2 נספח 'ר)    
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 : מטרות. 2

 שתי מטרות מרכזיות המשותפות לכל המדינות העוסקות בנושא ומנחות את פעילותן:  ישנן

 לפיתוחים מביאה וחברות מפתחים ידי על ושימושם המידע מאגרי חשיפת -לציבור שירותים במתן חדשנות .1

: דוגמאות) גבוהה ובאיכות במהירות הממשלתי המידע בסיס על ואפליקציות אתרים של בעיקר חדשניים

moovit- דוגמאות לראות ניתן בעולם(. ואזעקות מקלטים -אדום צבע, ציבורית לתחבורה אפליקציה 

 .ותתעצם תלך זו מגמה כי לצפות וניתן שונים לפיתוחים ממשלתי וחוץ ממשלתי מידע של לשילוב

 הרחב במובן לציבור  לנגישות פעילותן את הופכות ממשלות לציבור מידע מאגרי חשיפת בעצם -שקיפות .2

 גבוהה פנימית וביקורת הממשלתיות במערכות הציבור אמון הגברת הן המידיות התוצאות. המילה של

 וועדות חקיקה הליכי, המדינה תקציב: דוגמאות) ועיבוד טיוב כ"בד יעבור שנחשף מידע שכן, יותר

 data) נתונים מידע המונעות החלטות קבלת תהליכי לקדם יכולים אף עיבודו או/ו המידע טיוב (.ציבוריות

driven decision )הממשלה עבודת את לייעל ובכך . 

 שני, ניתן להוסיף מטרות מהותיות נוספות:  כמעגל

 חדשנות תרבות מתפתחת, בסיסם על והפיתוחים המידע מאגרי מחשיפת כתוצאה -משקי צמיחה מנוע .3

 להגברת המביא משמעותי גורם מהווה, בנושא הגלום הכלכלי הפוטנציאל. ולתעשייה למשק המסייעת

 & Mckinsey) מקינזי הבינלאומית הייעוץ חברת של ממחקר. מידע בחשיפת הממשלתי האינטרס

Company )דולר טריליון 3-לכ מגיע מידע מאגרי חשיפת של העולמי הכלכלי הפוטנציאל כי עולה ,

 תקציר -3 נספח 'ר) .ופיננסים בריאות, אנרגיה, צריכה מוצרי, חינוך, תחבורה: בתחומים הממוקדים

 (מקינזי הייעוץ חברת של המחקר

 ממשלה למשרדי גם טבעי באופן חשוף הוא, לציבור חשוף המידע כאשר -ממשלה משרדי בין מידע העברות .4

 מצליחים אינם או אחרים במשרדים שקיים למידע מודעים אינם ממשלה משרדי, רבים במקרים. אחרים

 את לייתר יכולה המידע מאגרי הנגשת. הסוגיה לפתרון מביאה מרכזי במיקום המאגרים חשיפת. להשיגו

 הנתונים וטיוב נתונים הצלבת לאפשר -אחרים במקרים או, נוספים משרדים ידי על המידע באיסוף הצורך

 . כך בעקבות
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 בסיס על הפיתוחים את בעצמו הצורך לגורם הופכות ממשלות, מסוימים במקרים -ממשלתיים שימושים .5

 חברות ידי על ונוסה נבחן, עובד, נוסף מידע עם שולב גולמי כמידע ששוחרר המידע. ששוחרר המידע

 המעובד במידע בשימוש ממשלתיים גורמים עבור תועלת ישנה, אלו במצבים. נוספים וגורמים עסקיות

 . מושכלת החלטות קבלת לצורך

, הכלמאגרי מידע נובעת, לפני  להנגשתלתכליות החשובות שפורטו לעיל, חשוב להדגיש כי הבסיס  מעבר

מהזכות הפשוטה והטבעית של הציבור לקבלת שירות טוב ויעיל, מתוך תפיסה השמה את האזרח במרכז, 

מהמידע 'משרתת הציבור'. נגזרת לכך, היא זכות הציבור, ליהנות -ומכירה בתפקיד העיקרי של הרשות כ

הציבורי האגור בידי הרשות, שאינה אלא נאמנת הציבור בשמירתה עליו. תפקיד זה מטיל עליה חובות 

שונות, ובכלל זאת, החובה למסור מידע לציבור, עבורו ולטובתו. לעניין זה יפים דבריו של השופט חיים 

( 1) כה ירושלים, הדין-כיעור לשכת של המחוזי הוועד' נ שפירא בנימין, 142/70"צ בבגכהן בפסק הדין 

325 ,330-331: 

הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עשה, ברצותה מעניקה  לא"... 

 ולא לה אין ומשלה, הכלל את לשרתוברצותה מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם 

 נוספות חובות או זכויות לה אין וכשלעצמה, כנאמן בידיה מופקד לה יש אשר כל: כלום

 הוטלו או לה הוקנו או זו מנאמנות נובעות הן אשר, מאלה ונפרדות שונות או, אלה על

 .(במקור אינה)ההדגשה ."חקוקות הוראות מכוח עליה
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 :לאומית בין סקירה .3

 מדיניות להיבטיזו מתייחסת למצב הדברים בעולם בכל הנוגע לחשיפת מאגרי מידע ממשלתיים, הן בנוגע  סקירה

 מחקרים על מתבסס המידע. בעולם והשימושיים המבוקשים המידע למאגרי בנוגע והן ממשלתיים ניהול ותהליכי

 ל"ובחו בארץ מחקר גורמי עם התייעצויות, השונות במדינות הפתוח המידע אתרי אודות מחקר, לאומיים בין

 והתייעצות מחקרים תוצאות -5 נספח 'ר) במדינותיהם הפתוח המידע תחום את המובילים מגורמים מידע ואיסוף

 (.גרטנר לאומית הבין הייעוץ חברת עם

 : ממשלתיים ניהול ותהליכי מדיניות

מחדל: זוהי מגמה ההולכת ומתפתחת במדינות  ברירתכ מידע מאגרי פתיחת - open by default מדיניות .1

המתקדמות בתחום, ביניהן ארה"ב, קנדה, אנגליה, ניו זילנד, אוסטרליה ועוד. מטרת המדיניות היא לשנות 

את ברירת המחדל כך שחשיפת מאגרי המידע היא הכלל ואי חשיפתו היא היוצא מן הכלל. בארה"ב חתם 

כל המידע  להנגשתי המתווה מדיניות זו כברירת המחדל על צו נשיאות 9.5.2013-הנשיא אובמה ב

-(. באנגליה פורסם במחדל כברירת פתוחים מידע מאגרי -"בבארה נשיאותי צו -6 נספח 'רהממשלתי )

מסמך מדיניות על ידי משרד ראש הממשלה בנושא מידע פתוח ובו מוסדרת כעקרון ראשון  18.6.2013

עבור הרשויות הממשלתיות, הדבר מהווה שינוי מהותי בתפיסתן את תפקיד   open by default.2מדיניות 

מתוכנית העבודה שלהן באופן  המידע הציבורי  ובאופן עבודתן כאשר חשיפת מאגרי מידע מהווה חלק

סדיר.  שינוי המדיניות הצליח להביא לשינוי המאזן בחשיפתם של מאגרי מידע ממשלתיים, הן מבחינת 

כמויות המאגרים החשופים )לכמויות של עשרות ומאות אלפים( והן מבחינת סוגם וטיבם של המאגרים 

מאגרים המפרטים את שכרם של פקידי  המונגשים )באנגליה למשל, שינוי המדיניות הביא לחשיפה של

 המגזר הציבורי(.

מרכזי על ידי גוף ממשלתי בכיר שתפקידו להוביל את הפרויקט הלאומי ושיתוף פעולה בין משרדי:   ניהול .2

(. 1הגוף המרכזי ממוקם בדרך כלל במשרד מטה מרכזי ופועל תוך מעורבות הדרג הפוליטי )כמצוין בסעיף 

                                                        
2 annex-technical-and-charter-data-open-charter/g8-data-https://www.gov.uk/government/publications/open 

 

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
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, יישוםללים עיצוב המדיניות, הנחיית הרשויות הממשלתיות, מעקב ובקרה אחר במסגרת סמכויות הגוף נכ

מאגרי המידע. כחלק ממאמץ זה,  להנגשתאימוץ סטנדרטים משותפים ופיתוח פלטפורמות טכנולוגיות 

 .Chief Data Officer -נכלל גם הגדרת תפקיד של ממונה על המידע הממשלתי

האסטרטגיה הדיגיטליות של  תוכניותת הממשלתית: בבחינת פתוח כחלק מהאסטרטגיה הדיגיטלי מידע .3

מדינות רבות, נכלל תחום המידע הפתוח כחלק מהותי מן התפיסה האסטרטגית ותפקידם של הגופים 

הטכנולוגיים המובילים במדינות כגון אירלנד, ניו זילנד, אוסטרליה ועוד. גם בתוכנית האסטרטגית של 

יחסות מקיפה לתחום זה כחלק מהתפיסה האסטרטגית הכוללת של רשות התקשוב הממשלתי נכללת התי

 הרשות.

פוליטית: מעורבות ישירה של ראשי המדינות מהווה גורם קריטי להצלחת המהלך של חשיפת  תמיכה .4

מאגרי מידע ממשלתיים. זאת על פי מחקרים, הצלחות המדינות ואמירתם של הגורמים המקצועיים 

 השונות. המנהלים את התהליכים במדינות 

 הגוף הקמת על הודיע בו, לתפקידו כניסתו עם לאומה בנאום לנושא מחויבותו על הצהיר הנשיא"ב, בארה

 מידע מאגרי לפתיחת בהתאם הפדרלי הממשל מדיניות את ושינה הלבן הבית תחת התחום את שינהל

 כברירת הפתוח המידע את בהגדרתו הנושא להסדרת נשיאותי צו על הנשיא חתם, כן כמו. מחדל כברירת

 דרישות ובו הממשלה לשרי מכתב קמרון הממשלה ראש העביר, באנגליה. ממשלתי למידע המחדל

 מהלך התבצע( הממשלה לשרי אנגליה ממשלת ראש מכתב -7 נספח 'ר) מידע מאגרי לחשיפת מדויקות

 אשר ממשלתי וגוף הממשלתיים המידע מאגרי פתיחת אחר מקרוב עוקבת שר בראשות וועדה כאשר דומה

מפתיחת מאגרים נדרש להסביר את עמדתו ולקבל את אישורה של אותה ועדה לאי חשיפת  מנעילה מבקש

מאגרים שבניהולו. פקידי הממשל הפועלים בתחום באנגליה מייחסים את הצלחת מהלך חשיפת מאגרי 

י גורם בדרג הפוליטי. גם חברת הייעוץ הבינלאומית גרטנר המידע הממשלתיים לניהול וועדה זו על יד

 תוצאות -5 נספח 'רמאגרי מידע ממשלתיים ) להנגשתמסכימה כי זהו הפרמטר החשוב ביותר בכל הנוגע 

 (.גרטנר לאומית הבין הייעוץ חברת עם והתייעצות מחקר
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 :השונות במדינות המבוקשים המידע ומאגרי מספריים נתונים

 :היצע -בעולם המידע מאגרי כמויות .1

אלון פלד מהאוניברסיטה העברית בירושלים חוקר מזה זמן את אתרי המידע הפתוח הקיימים  פרופסור

 בעולם. מחקרו כולל את כמויות המאגרים המונגשים, כלומר את היצע המאגרים הפתוחים, לפי קטגוריות. 

מאגרי מידע ממשלתיים פתוחים בעולם, כאשר הקטגוריות  400,000-תוצאות מחקריו, ישנם כיום כ לפי

 המובילות מבחינת זמינות מאגרי המידע הן: 

 בעולם 200,000-כ -סביבתיים מאגרים 

 בעולם 160,000 -כ -גאוגרפיים מאגרים 

 בעולם 70,000 -כ -מקרקעין רישום מאגרי 

 בעולם 50,000-כ -התחבורה בתחום מאגרים 

 בעולם 20,000 -כ  -החינוך בתחום מאגרים 

 בעולם 15,000-כ -הבריאות בתחום מאגרים 

 :מידע תחומי לפי בעולם שפורסמו המאגרים מספר

 

מאגרים, בקנדה  20,000-מאגרים, באנגליה כ 188,000-גאוגרפית, ידוע כי בארה"ב מפורסמים כ מבחינה

מאגרים. בחלק מהמקרים מדובר במאגרים המפוצלים יתר על  7,000-מאגרים ובאוסטרליה כ 8,000-כ
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כמאגר אחד בו  להנגישםהמידה )בארה"ב למשל, הנתונים הסטטיסטיים מפוצלים לאלפי מאגרים במקום 

 ניתן לעשות שימוש באופן פשוט יותר וכמקובל במדינות אחרות, כולל בישראל(. 

 :מדינה בכל שפורסמו המאגרים מספר

 

 

 ביקוש:  -המבוקשים ביותר המאגרים .2

הנוגע לביקוש מאגרי המידע הפתוחים, יש צורך למדוד למעשה את השימוש במאגרים הקיימים,  בכל

 ם שטרם הונגשו. בשילוב עם דרישות למאגרים רלוונטיי

כך, אינדיקציה רלוונטית היא לגבי מספר ההורדות לגבי מאגרים שונים. אינדיקציה זו זמינה בחלק  לצורך

מאתרי המידע הפתוח בעולם. היא עונה על הצורך באופן חלקי, בין היתר כיוון שישנם מאגרים המשתנים 

על ידי  יותרך לא בהכרח לשימוש גבוה מדי יום, מה שמוביל להורדות של המאגר לעתים קרובות יותר א

צרכני הקצה. עם זאת, הצלבת מידע ממספר אתרי מידע פתוח ומחקרים בין לאומיים מביא למסקנות 

 דומות לגבי סוגי המאגרים הממשלתיים בעלי הביקוש הגבוה ביותר: 
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 גאוגרפי מידע מאגרי 

 רישום מקרקעין  מאגרי 

 תחבורה ציבורית  מאגרי 

 מידע סטטיסטי מרכזי  מאגרי 

 מידע תקציבי  מאגרי 

 המדינה הוצאות מאגרי 

 רישום חברות  מאגרי 

 סטטיסטיים פשיעה נתוני 

 חקיקה  מאגרי 

 סביבתיים נתונים מאגרי 

 וחוזים ממשלתיים  התקשרויות 

 לבין( היצע) 1 בסעיף כמצוין ביותר הגדולות בכמויות המפורסמים המידע סוגי בין חזק קשר יש כי, לראות ניתן

 רק שימוש לעשות ניתן שכן, מקרי אינו זה קשר, מחד(. ביקוש) 2 בסעיף כמצוין ביותר המבוקשים המאגרים

 הביקוש נתוני, בנוסף. גבוה אינו בהם והשימוש המפורסמים רבים מידע מאגרי ישנם, מאידך. המונגשים במאגרים

 המידע במאגרי שימוש לעשות המבקשים בישראל ממשלתיים החוץ מהגורמים לנו הידוע המידע את גם תואמים

 .בישראל הביקוש את תואמים בעולם המבוקשים המאגרים כי להסיק ניתן, לכן. הממשלתיים

 

  



 רשות התקשוב הממשלתי
Government ICT Authority 

 

 

  General 

 

 משרד ראש הממשלה

 

Prime Minister's Office 

 

 

  General 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 הנגשת מאגרי מידע  מדיניות .4

 מכירה ,10.10.2014 מיום, 2097 ממשלהה החלטת. ולציבור לממשלה אסטרטגי ונכס ערך בעל משאב הינו מידע

 עיבודו, הממשלתי במידע . שימוש"פתוח ממשל" מתפיסת כחלק לציבור המידע מאגרי הנגשת ומעודדת זה בערך

 מיזמים ליצירת, הכלכלית לצמיחה, לאזרח השירות לשיפור יתרמו הציבור ולטובת הציבור ידי על ופיתוחו מחדש

 אינם ממשלתיים גופים( Big Data) עתק נתוני של . בעידןהשלטון בגופי יהציבור אמוןה הגברתול וחדשניים חדשים

 התועלת את להפיק בכדי פתוח מידע של ערכתמ לקדם, ועליהם פרטניות מידע לבקשות מענהב להסתפק עוד יכולים

 בתחומי הרחב לציבור ונגיש מובן, איכותי מידע  של תדיר פרסום ליזום משרדיםה , עללכן. מהמידע המרבית

 .משרדה של השונים הפעילות

 (זה מסמך)לצורכי  הגדרות

 הממשלה החלטתל בהתאם הממשלתי התקשוב רשות להנחיות יםהכפופ סמך יחידת או ממשלתי משרד:  משרד

 .10.10.14 םומי 2097

 אוסף לכל מתייחס מידע מאגר, זה מסמך לצורך. סוג מכל מידע של נתונים סדרת או נתונים מסד: מידע מאגרי

 . לאו אם ובין פנימיים לצרכים" מאגר"כ ברשות מוגדר אם בין נתונים של מובנה

 :מידע מאגרי להנגשת רלוונטיים דאטה מטה סוגי שני. נתונים אודות  נתונים: 3דאטה מטה

 או data.gov.il באתר בחיפושים המאגר באיתור לעזור כדי המאגר על כללית סקירה המספקים נתונים .1

  .אחרים באתרים או באינטרנט כלליים בחיפושים

 .ומגבלותיו במאגר הכלול המידע את להבין למשתמשים לעזור בכדי ומשמעותם הנתונים שדות תיאור .2

של   , לרבות ידיעות על ענייניו הפרטיים1981 –"א התשמ, כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, מידע מידע מזוהה:

האם  הבחינה לזיהוי, כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף.אדם ולרבות מידע כאמור שאינו מזוהה, אם הוא ניתן 

                                                        
 The Center for Government Excellence at John Hopkinsומדריך מאת  Gitbookההגדרה מתבססת על הגדרה מאת  3

University  - guide/details-metadata-data-https://www.gitbook.com/book/centerforgov/open  

https://www.gitbook.com/book/centerforgov/open-data-metadata-guide/details
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מידע שאינו מזוהה ניתן לזיהוי, כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף תבוצע על ידי מומחה מהתחום הטכנולוגי 

 .מידעבליווי ייעוץ משפטי וייעוץ אבטחת 

 4כלליים עקרונות

 :הבאים העקרונות פי על עליפ, אצלו המצוי המידע של פרסום וליזום ליצור בבואו, משרד

כדי לספק , המידע המוחזק בידי ממשלת ישראל הינו משאב ציבורי ועל משרדי הממשלה לפעול :פתיחות .1

לציבור כמה  להנגישכפועל יוצא מכך, על המשרד  .5אליו ואפשרות לעבדו ולהשביחו מירביתלציבור גישה 

 םישיותר מאגרי מידע, תוך שימת לב לנושאי אבטחת מידע, הגנה על פרטיות מידע אישי ושיקולים רלוונטי

  .נוספים

, איחזורמאגרי המידע יהיו מונגשים בפורמט הניתן לעיבוד באופן חופשי כדי לאפשר  :ממשק ואיכות נגישות .2

 תואם להיות צריך הפרסום סטנדרט(. XML ,CSV ,JSON –עיבוד, הפצה ושימוש חוזר בו )לדוגמא 

 את להנגישלפרסום מאגרי מידע. בעת פרסום דו"ח זה, מומלץ  עתהבאותה  המקובלים העולמיים לסטנדרטים

(, כדי להבטיח גישה קלה למאגרי המידע המעודכנים API) יישומיים תכנות ממשקי באמצעות הנתונים

 ונגישים. 

לפרסם את המידע באתר  המשרד, על אחד מרוכז במקום הממשלתי המידע לכלל נגישותמנת להבטיח  על

בנוסף, על המשרד  העלאת קבצים באופן ישיר על פני הפנייה בלינק לאתר אחר. ולתעדף data.gov.ilהממשלתי 

 לפרסם באתר רשימות מאגרי המידע שברשות המשרדים כולל אלו שטרם הונגשו.

מאגרי  הנגשתמדיניות  יישום פרק 'ר) בו השימוש את מגביל שאינו פתוח רישיון תחת המידעלפרסם את  יש

 (. מידע בפעילות רשות התקשוב הממשלתי

                                                        
היחידה לחופש המידע, משרד עקרונות מידע הפתוח מתבססים על שלוש מקורות: "מסמך עקרונות של צוות המשנה לענייני שקיפות",  4

  .2014ספטמבר  ;בשיתוף עם חברי צוות המשנה לענייני שקיפות של פורום ממשל פתוח ממשלת ישראלהמשפטים 
 

US Office of Management and Budget, Open Data Policy Memorandum 2013, M-13-13 
13.pdf-13-https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m 

  G8 Open Data Charter and Technical Annex 2013 
annex-technical-and-charter-data-open-charter/g8-data-https://www.gov.uk/government/publications/open 

 .1סעיף  01.04.2012 מיום ,4515בהתאם להחלטת ממשלה  5

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
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להתפרסם בנוסחו המקורי ולהתעדכן באופן רציף היכן שנדרש, סמוך ככל האפשר למועד  המידע על :עדכניות .3

נוסף על אופן היווצרות המידע, לרבות תאריך פרסומו, הפניה לגרסאות  במידעילווה  הפרסוםהיווצרו. 

 ."בוכיוקודמות, תיאור השינויים שנעשו בו  

על המידע להתפרסם באופן מלא ככל הניתן, באופן שימצה את הנושא אליו הוא מתייחס ותוך הבהרת  :שלמות .4

 .להן הסיבה ואת אותן לציין יש נתונים שהושמטו ככל. 6הקשרו

את מקור המידע המפורסם,  להבין יוכלועל המידע הפתוח להיות מתואר במלואו, כך שמשתמשים   :תיאור .5

 אמינותו ומגבלותיו ולאתר את המידע בקלות. על המידע להתפרסם יחד עם המטה דאטה של המידע.  

דע מעודכן יש לבצע בדיקה שוטפת ושיטתית של המידע שכבר פורסם, ולוודא כי המי :פרסום לאחר ניהול .6

על שאלות בנוגע לשימוש  מענה לצורךורלוונטי וכי אין תקלות המונעות את הגישה אליו. יש למנות איש קשר 

 .הפתוח המידע בעקרונות לעמידה בנוגע בתלונות וטיפולבמידע 

 הנוגע בכל כאשר, המידע מאגרי לכלל רלוונטיות זה בחלק המובאות המדיניות המלצות : הפרטיות על הגנה .7

 בחשבון להביא יש, פרטי מידע ממנו להסיק הצלבה באמצעות שניתן למידע או פרטי מידע המכילים למאגרים

 .המשפטית והמדיניות המשפטי הצוות תת עבודת בפרק שהומלצו העקרונות את גם

  הפתוח המידעעקרונות  יישוםב /חסמיםאתגרים

 אתגריםכמה  נתגלוידי רשות התקשוב ובהמשך לעבודת שטח שנעשית אל מול המשרדים -שנערך עלהמיפוי  בתהליך

 ובמסמך 2097 הממשלה בהחלטת שהוגדרוהפתוח,  המידעמאגרי מידע בהתאם לעקרונות  הנגשתבלפגוע  שעשויים

 :חסמים מרכזיים הארבעל הדעת את לתת יש .זה

 להנגשתהמחויבות במשרדים לפעול  רמת: מידע מאגרי גישנולה לפרסם המשרדים של מוטיבציה חוסר .1

נכונות גבוהה  מגליםמסוימים  משרדיםשמאגרי מידע ולקידום מדיניות מידע פתוח אינה אחידה. בעוד 

                                                        
יש לפרסם מידע מלא אודות תחום מסוים אחרת הפרסום החלקי עלול להטעות. לדוגמא, פרסום רק חלק מהפרוטוקולים בעניין  6

  מסוים עלול ליצור את הרושם שזה כל מה שיש.
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 מדיניות ולתעדוףומוטיבציה להשקעת משאבים  נכונותמאגרי מידע, אחרים אינם מגלים  להנגשתלפעול 

 בסדרי העדיפויות המשרדיים.   פתוח ממשל

 ארגוןל ,משאבים הקצאת טעונה ממשלתי מידע תהנגשו פתוח מידע מדיניות קידום: משאבים הקצאת .2

 מאגרים לרבות, מאגרים להנגשת חסם לעיתים מהווה משאביםב חוסר. להנגשתו עובר המאגר וסדור

 . גבוה ציבורי אינטרס בעלי משמעותיים

 תקצובם מודל את לשקול  יש .תשלום עבור ממשלתי מידע המנגישים משרדים ישנם :מידע עבור תשלום .3

 בנוגע הדעת את לתת יש היתר בין. תשלום ללא לציבור שברשותם המידע מאגרי את להנגיש שיוכלו מנת על

 :הבאים הגופים של תקצובם למודל

 גבוה כלכלי ערך בעל ישראל למיפוי המרכז בידי המצוי הגאוגרפי המידע: ישראל למיפוי המרכז 

 שכבת כולל המידע. בישראל השוק צורכי ובירור מהעולם רב ניסיון על בהסתמך, למשק מאוד

, חינוך מוסדות של מיקומים כגון) גאוגרפי מידע המכילות נוספות שכבות 200-כו בסיסית מפה

 (. וכדומה טחוןיב, רפואה

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על הנאסף רב גולמי מידע: לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 הלשכה באתר מונגשים, בנוסף. הלשכה ובאתר data.gov.il פלטפורמת באמצעות היום כבר מונגש

 לחוקרים מונגש מידע של נוסף סוג. BI ומערכות שאילתות מערכות באמצעות לעיון רבים מאגרים

 .בתשלום או בלבד

 לציבור וזמינים הממשלה במשרדי המצויים רבים מאגרים ישנם: אגרה תשלומי עבור המונגש מידע 

 (. משכונות מאגר, טאבו: כגון) המאגר מתוך ספציפי מידע פריט עבור אגרה תשלום לאחר

 אין, בממשלה הקיימים והנתונים המאגרים כלל על מידע של מיפוי או ריכוז אין כיום :המידע מיפוי .4

 .לציבור ערך בעלי מידע מאגרי לזהות קשה ולכן השונים בגופים הקיים המידע לגבי מספקת שקיפות

 לציבור רבה תועלת כבעלי שמופו המאגריםמ ניכר חלק כי עלה המיפוי הליך במסגרת: משפטיים אתגרים .5

 סבר ,לפיכך .פרטי מידע ממנו להסיק הצלבה באמצעות שניתן למידע או פרטי למידע, פניו על, נוגעים אינם

 לפעול לצורך במקביל זאת לעיל המפורטים המדיניות עקרונות את לאמץ יש הקצר בטווח כי הצוות
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 להלן שיפורטו המשפטיים לעקרונות בהתאם ,הפרטיות הגנת בתחום מפורטת משפטית מדיניות לקביעת

 .המשפטית המדיניותו המשפטי הצוות תת עבודת בפרק
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 החסמים הסרת

 המדיניותהמפורטים לעיל כדלקמן )האתגרים המשפטיים יידונו בנפרד בפרק  4-1 החסמים להסרת לפעול מומלץ

 (: המשפטית

על המשרדים תוטל חובה לפעול להנגשת מאגרי מידע שאין בפרסומם מאגרי מידע:  הנגשתחובת  קביעת .1

מידע מזוהה, ובכפוף לכך שאין מניעה על פי כל דין, בשים לב לנושאי הגנה על פרטיות מידע אישי, אבטחת 

יוחלט כי אין לפרסם מאגר  ו/או דין פי על מניעה קיימת בהם במקריםמידע ושיקולים רלוונטיים נוספים. 

, באמצעים אחרים הנגשתובפורמט פתוח לכלל הציבור על המשרד תהיה חובה לשקול את  יםמסוימידע 

שלא יונגש מידע המוגן על פי חוק  ובלבדמחקר  יפתיחת חדרו פחות "פתוחים" כגון: במתכונת שאילתות

 ובכלל, האמורה החובה מילוי בדבר, הממשלתי התקשוב רשות ל לדווח המשרדים. על הגנת הפרטיות. 

 .לכך והנימוקים להנגשה מניעה שיש מאגרים אודות פירוט, זאת

לעודד גופים ציבוריים )שאינם משרדי ממשלה( להנגשת מאגרי מידע, ובכלל זאת לשקול בדבר הצורך  .2

 .בהטלת חובה להנגשת מאגרי מידע על גופים אלו

המשרדית למימוש ההחלטה ועקרונות  אחריותהכדי להסדיר את  :המשרד באחריות ביצוע עקרונות .3

. בין השאר, הומלץ שהמשרד ישלב בתוכניות העבודה המשרד באחריות ביצוע עקרונות נקבעוהכללים 

 באחריות ביצוע עקרונותפרק  תת ')ר משאבים לכך ויקצהמאגרי המידע  הנגשתלהשנתיות פעילות 

 (.המשרד

תת  ')ר לסייע למשרדים ביישום ההמלצות התקשוב רשות פעילות: התקשוב רשות של רוחבית אחריות .4

 . (התקשוב רשות של רוחבית אחריות פרק

 התקציבים אגף עם בתיאוםעבור מידע במקומות הרלוונטיים, לייצר מתווה להסדרת דרישת התשלום  .5

 .במשרד האוצר

לפעול  המשרדים את לעודדאגף התקציבים בשיתוף עם רשות התקשוב במטרה  שיובילתמריצים  תכנית .6

 .מידע להנגשת

, אסטרטגי כנכס למידע המתייחסת ארגונית תרבות ליצירת לפעול הממשלתי התקשוב רשות על להטיל .7

 ולפעול הממשלתידאטה -המטה ואת הממשלה במשרדי הקיימים המידע מאגרי כלל את ולתעד למפות

  .הממשלה בידי המוחזק המידע וטיוב להשבחה
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 המשרד באחריות ביצוע עקרונות

 המשרד לבצע פרסום יזום, לאור העקרונות שהותוו לעיל.  על

על מנכ"ל המשרד למנות נציג בכיר מטעמו שיהיה  .המאגר מנהלהאחריות על הנגשת המידע נתונה בידי  .1

מאגרי מידע לציבור ולעדכן את רשות התקשוב הממשלתי בדבר נציגם. אחראי ליישום מדיניות הנגשת 

 ועל המשרד בידי המצוי המידע בחינת על, היתר בין אחראי יהיה המשרד של מידע מערכות מנהלמומלץ ש

על מנכ"ל  .לציבור המשרד ידי-על המפורסמים קיימים במאגרים מידע ועיבוי המאגרים מספר הגדלת

תהיה היכולת והגישה לאסוף ולפרסם מידע המוחזק ביחידות השונות י היישום לאחראהמשרד לוודא כי 

 של המשרד. 

המשרד לבצע עבודת מיפוי ובדיקה של המידע הקיים במשרד, לרבות מאגרי מידע ונתונים סטטיסטיים,  על .2

לרבות המטה ולוודא שהמידע מעודכן. עבודת המיפוי תכלול נתונים אודות סוג המידע המוחזק במשרד, 

 אופן אחסונו, מידת עדכניותו ועוד. דאטה של המידע, 

 בין. מידע פרסוםל נדרשיםתהליכים פנימיים  הסדרת תוךמאגרי מידע לציבור  הנגשתהמשרד לקדם  על .3

 :נדרש השאר

 את הערך האסטרטגי במידע פתוח לבעלי עניין המעורבים ביצירת, ניהול ופרסום מידע  להבהיר

 בתוך המשרד. 

 הציבור לטובת ושירותים יישומים לבנות כדי ומחדשנים יזמים ידי על במידע שימוש לעודד 

 .המשרד יעדי ולקידום

 רשות התקשוב הממשלתית ורשויות אחרות ליצור ולהטמיע  עםבשיתוף  לפעולbest practice 

 במידע פתוח בתהליכים בתוך המשרד. 

 הציבור את המעניינים מידע למאגרי באשר דעת חוות לקבל מנת על לציבור לפנות. 
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 ציבורית ועצותוהי, המידע לפרסום הנוגע בכל הממשלתי התקשוב ברשות ולהיעזר להתייעץ המשרד על .4

 מידע", קביעת סדרי עדיפויות ותכניות עבודה לפרסום המידע, ועמידה בעקרונות ערך בעל מידע לזיהוי

 . "פתוח

 מאגרי המידע ולהקצות לכך משאבים. הנגשתלהמשרד לשלב בתוכניות העבודה השנתיות פעילות  על .5

, יעדים ואחריות של גורמים שונים זמניםהמאגרי המידע, לוחות  הנגשת אופן יוגדר עבודהה תכניתב

 שנהל ביחסלפרסום מידע יזום, וכן עדכון המידע הקיים. על התכנית לכלול גידול בהיקף המידע שהונגש 

 להערכת בהתאם) כלכלי וערך ציבורי ערך בעליכ מוגדריםההעבודה ייכללו מאגרים  תכניותב. הקודמת

ROI, לעקרונות בכפוף תתבצע המאגרים הנגשת(. השימוש ותדירות המשמשים כמות, תציבורי השפעה 

  .לעיל כמפורט הכלליים

 :הבאים המדדים פי על, השאר בין, יקבעייזום של מאגרי המידע  פרסוםבהעדיפות  סדר .6

 המשרד, בהתייעצות עם רשות התקשוב הממשלתי, יבצע  –הציבורי שבפרסום המידע  האינטרס

מיפוי בקרב היחידות המקצועיות במשרד כדי לזהות מידע בעל ערך מוסף וביקושים קיימים 

 המוחזק למידע מודע בהכרח אינו הציבור שכן פרסומול חסם יהווה לאלמידע. העדר ביקוש למידע 

 בעת פתיחתו.  רק לעיתיםנחשף  מידעשל  כווער המשרד בידי

 ככל שהמידע נוגע לפלחים רבים יותר בציבור, יש הצדקה  –האוכלוסייה שהמידע נוגע לו  שיעור

 .(האוכלוסייה לכלל הנוגעים, רוחביים חינוך בענייני כגון)רבה יותר לפרסמו 

 7בעבר האמור למידע בקשר הציבור של הפניות דירותת. 

 במידע המשרד של השימוש תדירות. 

 המידע מפרסום להפיק עשוי שהציבור הכלכלית התועלת. 

                                                        
 תדירות גבוהה של פניות לגבי מידע מסוים מעידה על עניין ציבורי במידע. 7
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 לציבור תוך השקעת משאבים  להנגיששבמהלך המיפוי יתגלה מידע בעל חשיבות גבוהה שניתן  ככל

 מועטה באופן יחסי, יש לקדם את פרסום המידע האמור עוד בטרם נסתיים המיפוי הסופי.

 פתוח בפורמט מידע לפרסום תהליכים בתכנון להתחיל המידע מערכות ומנהלי המידע מאגרי מנהלי על .7

 יביא זה מוקדם תכנון. מידעהמערכות  פיתוחושל  מידעהויצירת  איסוףהמוקדמים של  םבשלבי לציבור

 המידע בעתיד. בהנגשתמאוד  יסייעו לעיל שפורטו השיקולים כלל את בחשבון

 הממשלתי התקשוב רשות של רוחבית אחריות

 מידע של יזום פרסום בביצוע סמך ויחידות ממשלה למשרדי וסיוע לליווי אחראית תהיה הממשלתי התקשוב רשות

 :הממשלתי התקשוב הרשות על. לציבור

ו/או בהתאם  Data.gov.il ל להרחבת מספר מאגרי המידע וסדרות הנתונים שיונגשו לציבור באתרופעל .1

  .למדיניות שתיקבע על ידה

מידע וקביעת סדרי עדיפויות  בפרסום הציבורי האינטרס בדבר הציבור עם ומתמשך פתוח שיח לנהל .2

מיום  2097-ו 01.04.12מיום  4515בהחלטות ממשלה  וכרוהש פתוחה ממשלה ונותאם לעקרבהת משרדיים

10.10.14. 

 בהתאם מאגרים להנגשת( Data.gov.il) מידע להנגשת המרכזית הטכנולוגית הפלטפורמה את עמידלה .3

 במסמך זה.  שנקבעו לסטנדרטים

ת ומקצועי ותהנחילרבות מתן  מאגרי מידע הנגשתמיפוי ולמשרדי ממשלה ויחידות סמך בביצוע  לסייע .4

 בהתאם לעקרונותבדבר התהליך הטכנולוגי הנאות לההנגשת מידע ובפרט לכך שהנגשת המידע תהיה 

מידע הפיכת מידע אישי למידע שאינו ל שונים פתרונות מתןלבחון בהתאם לצורך, , ו .;שנקבעו בפרק זה

לצורך מימוש המשימות  ;הממשלה משרדי עבור ורוחביים מרכזיים פתרונות בחינת לרבות, מזוהה

המפורטות לעיל, תפעל רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית וגורמי מטה 

 .ממשלתיים רלוונטיים נוספים

http://data.gov.il/
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מאגרי המידע בשנה החולפת באתר  הנגשתלשנה תפרסם רשות התקשוב הממשלתי דו"ח מסכם בדבר  אחת .5

Data.gov .המצטברת שפורסמה  והכמותכל רשות באותה שנה  פרסמהש מאגריםה תכמו יפורטו"ח דוב

 השנים.  לאורך
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 מאגרי מידע בפעילות רשות התקשוב הממשלתי הנגשתמדיניות  יישום. 5

Data.gov.il סטטוס עדכני ומאגרי מידע נוספים בישראל : 

 בתחום מאגרים הינם ביותר המבוקשים המאגרים, מתוכם. מידע מאגרי  280-כ מכיל data.gov.il, אתר בישראל

 . בישראל רחובות ורשימת הירושה רשם, המדינה תקציב, הסביבה איכות, הציבורית התחבורה

 משנת 2985' מס ממשלה בהחלטת. אחד באתר הפתוח הממשלתי המידע כלל ריכוז של תפיסה מתוך הוקם האתר

 רק נגעה הממשלה החלטת. מאגרים שלושה לפחות באתר ומיפרס הסמך ויחידות הממשלה משרדי כי, נקבע 2011

 .  היישום על רציף פיקוח ללא, חלקי באופן ויושמה ממשלה למשרדי

, דרך מורי, מלונות, אטרקציות כולל) תיירות וביניהם שונים בתחומים מאגרים לאתר התווספו, 2015 שנת במהלך

 התווספו כן כמו(. בעבר נמסרו שלא תקנה ורמות ביצוע, כלכלי מיון כולל) ותקציב פטנטים(, ועוד טיול מסלולי

, מלון בתי, מרקחת בתי, עירוניים מתקנים של מיפוי הכוללים( חיפה עיריית) מקומית רשות של מאגרים 8 לראשונה

 לשתף הצורך על שהצביעו ובעולם בארץ והמיפוי המחקר תהליכי בעקבות קודם זה מהלך. קהילתיים ומרכזים גנים

 הממשל ולא, המקומיות הרשויות דווקא קרובות שלעתים כיוון, המידע מאגרי הנגשת במהלך מקומיות רשויות גם

 התווספו, שנה אותה של למאי עד 2016 מתחילת. לציבור ביותר הרלוונטיים המידע במאגרי המחזיקות הן, המרכזי

 .לאתר נוספים מאגרים 90 מעל

 המשרד של העיסוק תחומי פי על, כקבצים להורדה הניתנים מידע מאגרי קיימים נוספים ממשלתיים באתרים

 קבצים מצויים אחרות ורשויות הלאומי הביטוח, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה באתרי, למשל כך. הממשלתי

 . data.gov.il לאתר גם התווספו טרם אשר נוספים רבים

 כלל בדרך מדובר. פתוח באופן ולא( סגורות מערכות) שאילתות מערכות באמצעות נגיש ממשלתי מידע של נוסף סוג

 לחילופין או(, רשומים מקצוע בעלי כגון) הציבור לעיון להעמיד חוק פי על נדרש הממשלתי המשרד אשר מידע בסוגי

 העמדת ידי על ולא הממשלתי האינטרנטי הממשק גבי על תחקור המאפשר באופן להעמיד ברצונו אשר במידע

 אינן אך הרחב לציבור ונדרשים חשובים שירותים לספק נועדו אלו מסוג מערכות. המשתמש לרשות הגולמי המידע

 על הגנה של אינטרס מתוך היתר בין, גולמי מידע על הנסמכים מפתחים ידי על עצמאי פיתוח לאפשר אמורות

 .המידע בטחון או פרטיות
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 גדולה לא כספית השקעה תוך, יחסית בקלות מאפשרות האחרונות בשנים הטכנולוגיות ההתפתחויות, בפועל

 עסקאות נתוני מערכת כי, מצב התפתח למשל כך. זה מסוג סגורות ממערכות המידע שליפת את מכניים ובאמצעים

, במערכת המצוי במידע שימוש העושים מסחריים גופים ישנם בפועל אך, מונגשת אינה המסים ברשות ן"הנדל

 מודעות מתוך, זאת לצד. המערכת על המבוסס חלופי מידע מאגר בעצמם והקימו המידע את מתוכה ששלפו לאחר

 המוצג מידע של אוטומטית לשליפה זו אפשרות עם להתמודד מאמצים האחרונה בעת נעשים, אלה להתפתחויות

 המתווכים לתקנות 11 תקנה לדוגמא' ר) טכנולוגיים באמצעים והן נורמטיביים באמצעים הן, שאילתה של בדרך

 (. 1997-ז"תשנ, במקרקעין

 : data.gov.il-ב ממשק ואיכות נגישות

 אשר, Ckan -פתוחה פלטפורמה גבי על, החדשה בתצורתו data.gov.ilהסתיימה העלאתו לאוויר של אתר  לאחרונה

( API) המידע למאגר המשתמש בין ישיר ממשק מאפשרת הפלטפורמה. ובאנגליה ב"בארה גם שימוש נעשה בה

 .גאוגרפי מידע עיבוד גם תאפשר ובעתיד, הקובץ של הורדה במקום

מאגרי מידע באופן פתוח, המדיניות הטכנולוגית הנדרשת מוגדרת כמאגרים בעלי מידע  הנגשתמדובר על  כאשר

. מאגרי המידע XML  ,CSV  ,JSON  ,ODATAגולמי אשר מצויים בפורמט אשר ניתן לעיבוד באופן חופשי, כגון: 

 בין ישיר ממשק מאפשרת הפלטפורמה, שצוין כפי בלבד זה מסוג מאגרים הינם data.gov.ilר המונגשים באת

 . המתעדכן המידע למאגר המשתמש

 : פתוח שימוש רישיון

בתצורתו החדשה רישיון שימוש פתוח,   data.gov.ilאתר עבור נכתב, המדיניות ויצירת המיפוי מהליך כחלק

לראשונה בישראל. הרישיון מאפשר שימוש במאגרי המידע באופן חופשי, כולל העתקת, הפצת המידע והעמדתו 

 .המידע על המבוססות נגזרות יצירות יצירת ותוך תמלוגים תשלום ללא, בעולם מקום בכל( re-useלרשות הציבור )

השימוש בתצורתו הנוכחית מסדיר את השימוש במאגרים על ידי המפתחים ומאפשר להם שימוש במידע  רישיון

באופן מוסדר וללא חשש מפגיעה בזכויות יוצרים או קנין רוחני. לצד זאת הרישיון מגביל את השימושים, 

"ב כנספח המצט ברישיון חוקיים בלבד, איסור על הצגת מידע באופן מטעה, פגיעה בפרטיות ועוד כמפור לשימושים

 למסמך זה.
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 המרכזית הלשכה באתר המצויים הנתונים עבור גם דומה רישיון נכתב, בנושא התקשוב רשות פעילות בעקבות

 פחנס)ר'  והכנסת ישראל למיפוי המרכז כגון שימוש בו לעשות שיוכלו נוספים לגופים הופץ הרישיון. לסטטיסטיקה

 (.data.gov.ilתנאי השימוש באתר  -8

 : רוחני קניין

קיום פגישות ותיאומים בעניין גם עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר, האגף תומך ורואה חשיבות מרובה  לאחר

מאגרי מידע ממשלתיים לציבור הרחב. ניתנה הסכמת אגף החשב הכללי לשימוש חופשי במאגרים ללא  בהנגשת

 הגבלה בהיבטי קניין רוחני או גביית תמלוגים ממשתמשי מאגרי המידע. 
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 : וההיבטים המשפטיים המשפטי הצוות תת עבודת. 6

 הנוגע בכל הפעולה ואופן הקריטריונים את להגדיר מנת על פעל משרדית הבין הוועדה של המשפטי הצוות תת

 . מידע מאגרי הנגשתלהביטים המשפטיים של 

 היחידה, וחקיקה ייעוץ מחלקת"(, ט"רמו: "להלן) ומידע טכנולוגיה למשפט מהרשות נציגים כלל הצוות

 . הממשלתי והתקשוב דיגיטלית ישראל, המידע לחופש הממשלתית

 הרלוונטית החקיקה על הסתמכות ותוך, ולמשק לממשלה תרומתו פוטנציאל, הנושא חשיבות הבנת תוך פעל הצוות

 1981 - א"התשמ, הפרטיות הגנת חוק"(, המידע חופש חוק: "להלן) 1998 - ח"התשנ, המידע חופש חוק  - לנושא

 עםמט היתר בין, בינלאומיות להנחיות לב ובשים, אלו בנושאים הקיימת והפסיקה"(, הפרטיות הגנת חוק: "להלן)

 – הפרטיות הגנת בנושא החדשה לרגולציה וכן ציבורי במידע חוזר  לשימוש הנוגעת הדירקטיבה) האירופי האיחוד

 (. GDPR-ה

 בחוקים זאת עם. לציבור מידע מאגרי להנגיש אקטיבית חובה הציבורית הרשות על קיימת לא הנוכחי החוקי במצב

, פרטי מידע קיים אף בחלקם אשר, בידה המצויים במאגרים עיון זכות לציבור להעניק הרשות מחויבת 8מסוימים

 בצורת ככלל ממומשת זו זכות אחרים חיוניים ואינטרסים לפרטיות הזכות ובין העיון זכות בין לאזן כדי אולם

 . לציבור פתוח כמאגר מונגשת ולא, שאילתות

 .להלן שיפורטו, שונים נושאים נדונו הצוות תת עבודת במסגרת

 : מאגרים בהנגשת העדיפויות סדרי לקביעת הצוות ידי על שהועלו הקריטריונים

 ולמשק לכלכלה, לציבור שירותים במתן לחדשנות תרומה בעל שהינו: לציבור חשיבות בעל מאגר 

 . לעיל מידע מאגרי הנגשת מדיניות לפרק בהתאם, הממשלתי המידע ולשקיפות

 דין כל פי על לפרסום משפטית מניעה אין . 

 ההוראה תכלית את לקיים יש, הציבור לעיון לעמוד שצריכים ספציפית הוראה לגביהם שיש למאגרים אשר

 ייעוץ ומחלקת ט"רמו עמדת, לכך בהקשר.  בפרט אישי ומידע, המידע על הגנה תוך ובמידתיות באחריות

                                                        
 ועוד. 1996-תשנ"ו ליםהסוציא חוק העובדים 2008-חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח; 1969-חוק המקרקעין, תשכ"טר' לעניין זה  8
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 המתכונת הן שאילתות, אדם לזיהוי להביא העלול מידע או אישי מידע כולל המאגר כאשר כי היא וחקיקה

 .  הרצויה

 :המידע חופש חוק

את זכותו של כל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם  1חופש המידע קובע בסעיף  חוק

להוראות החוק. בנוסף, הוראות החוק קובעות מספר סוגי מידע שעל הרשות לפרסם באופן אקטיבי לטובת הציבור 

כות הסביבה(, קרי ללא תלות בהגשת )כגון: רשימת הרשויות הציבוריות, הנחיות מנהליות, חוקי עזר ומידע על אי

 בקשה למידע. 

לגבש מדיניות סדורה בנושא הנגשה יזומה של מאגרי מידע, מתוך תפיסה התומכת בעקרונות חופש מידע  בבואנו

ומכירה בערכו ובחשיבותו של אינטרס זה, מן הראוי להתייחס לחוק חופש המידע ככזה אשר מתווה את המסגרת 

 ם השונים הרלוונטיים לנושא זה. הכללית ביחס לאינטרסי

מול הזכות הבסיסית לקבלת מידע מהרשות הציבורית המעוגנת כאמור בחוק חופש המידע, קיימים סעיפים  אל

 לחוק אשר מגבילים את הזכות הנ"ל בהתאם לסייגים הקבועים בהם. 9 14-ו 8,9

 :והם רשותה ידי על מידע מסירת לאי סייגים 4 מונה המידע חופש לחוק)א( 9 סעיף

אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או  מידע (1)

 בשלומו של אדם; 

 הועדה באישור, בצו אותם קבע, המדינה בטחון על שמירה של מטעמים, הביטחון ששר בנושאים מידע (2)

 ;המשותפת

 פי על מותר הגילוי כן אם אלא, הפרטיות הגנת בחוק כמשמעותה, בפרטיות פגיעה מהווה שגילויו מידע (3)

 ;דין

 .דין כל פי על לגלותו אין אשר מידע (4)

                                                        
 פחות רלוונטיים כאשר מדובר במידע שהרשות המופקדת על מאגר המידע מעוניינת להנגישו לציבור. 14-ו 8יוער כי סעיפים  9
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, רשאית הרשות לדחות את הבקשה שבהתקיימםלחוק חופש המידע מונים סייגים נוספים  9-ו 8, סעיפים בנוסף

 )למשל: חשש לפגיעה בתפקוד התקין של הרשות; סוד מסחרי או מידע בעל ערך כלכלי(. 

את המידע לציבור, הרי  להנגישלציין כי בכל הקשור לשיח הנוגע להנגשה יזומה, מקום בו הרשות מעוניינת  ראוי

 פחותה.  8שהרלוונטיות של הסייגים המנויים בסעיף 

הסייגים הנ"ל קיימים סעיפים אחרים בחוק חופש המידע שמטרתם לאזן בין אינטרס חופש המידע לבין  למול

 לחוק זה, כפי שיפורט בהמשך .  9-ו 8ים בבסיס הסייגים שבסעיפים האינטרסים העומד

 הפרטיות הגנת חוק

אל לרשות למסור מידע בהתאם לחוק חופש  שבהתקיימםלעיל, פגיעה בפרטיות מהווה אחד הסייגים  כאמור

בחוק הגנת הפרטיות מונה רשימה של מקרים המהווים פגיעה בפרטיות, וביניהם, שימוש בידיעה  2המידע. סעיף 

על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה )להלן: "מידע פרטי"(. לעניין זה יוער 

ל ענייניו הפרטיים של אדם" פורש בפסיקה בהרחבה, ומכל מקום המדובר במונח רחב כי היקף המונח "ידיעה ע

 יותר מהגדרת "מידע" בחוק הגנת הפרטיות. 

הזכות לפרטיות היא זכות יסוד של אדם ועל גוף ציבורי חל איסור לפרסם את המידע שהוא אוסף על אדם או 

על מנת לאפשר שיתוף מידע בין גופים ציבוריים, כל עוד למסור אותו לגוף אחר, כפי שיפורט להלן. יחד עם זאת, 

קובע תנאים להעברתו,  הגנת הפרטיות הדבר נדרש לשם מילוי סמכויותיו או תפקידיו של גוף ציבורי, פרק ד' לחוק

 ובתקנות שמכוחו נקבע מנגנון של העברה בטוחה ומסודרת.

)ב(, 8, ובכלל זה סעיפים הפרטיות על המגנות הוראות של שורה קובעות הפרטיות הגנת לחוק' ב פרק הוראות בנוסף

ב לחוק הגנת הפרטיות קובעים כי אסור לגוף ציבורי למסור מידע פרטי, אלא אם 23-א ו23לחוק. סעיפים  16 –ו  11

המידע פורסם לרבים או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או שהאדם שהמידע מתייחס אליו נתן הסכמתו 

 למסירה.

( לחוק חופש המידע קובע את הכלל הבסיסי לפיו רשות ציבורית לא תמסור מידע 3)א()9לכך יוזכר, כי סעיף  שרבהק

שיש בגילויו פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם הגילוי מותר על פי דין. סעיף זה מעגן את 
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פרטיות, גוברת על חובתה להבטיח נגישות למידע העיקרון לפיו ככלל, חובתה של הרשות להגן על הזכות החוקתית ל

 . 10חוק חופש המידע מכחהמצוי בידיה 

, עליה 9או  8הוראות סעיפים  מכחלחוק חופש המידע קובע כי כאשר הרשות שוקלת למסור מידע  10זאת, סעיף  עם

ע והאינטרס האישי דעתה ולאזן בין האינטרסים העומדים בבסיס הסייגים האמורים לבין הזכות לקבלת מיד ליתן

 .11או האינטרס הציבורי שבגילויו

 השמטות לערוך האפשרות את לבחון הרשות על לפיו ומאזן מידתי מנגנון קובע המידע חופש לחוק 11 סעיף, בנוסף

 או רשאית היא שבגינו הטעם את לאיין מנת על, אליה שהוגשה הבקשה במסגרת המבוקש במידע שינויים או

 (.בפרטיות פגיעה עקב)כגון  למסרו שלא מחויבת

 

 היחס בין חוק חופש המידע לבין חוק הגנת הפרטיות 

כמו זכות הציבור לחופש  12אחרות זכויות מול לאזנה ויש יחסית אלא מוחלטת זכות אינה לפרטיות הזכות, למעשה

 שמתקיימות ובלבדפגיעה בה יכולה להיעשות באמצעות חוק "רגיל"  ,מידע. הואיל ומדובר בזכות חוקתית

 לסמכות)ד( )המתייחס 17 ו( הרשות לסמכות)המתייחס  10 סעיפים לכך בהקשר. ההגבלה פסקת של דרישותיה

 שיש לגיטימי כאינטרס" המידע בגילוי הציבורי"העניין  את בחוק כבר קבעו, המידע חופש לחוק( משפט בית של

במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע בנוסף, יצוין כי הפרשנות המקובלת על משרד  13לפרטיות הזכות למול לאזנו

( לחוק הגנת הפרטיות, באופן 3)18( לחוק חופש המידע כמפנה לסעיף 3)א()9המשפטים היא כי יש לפרש את סעיף 

                                                        
 
קשת נ'  10845/06. ר' לעניין זה עע"מ אינה רשימה ממצה או בלעדית 10רשימת השיקולים הנזכרת בסעיף ש ךבכ הכירה כבר הפסיקה 11

 "ד.לפסה 10 פסקהמרכז לשמירה על הזכות לנוע,  -משרד הביטחון נ' גישה  -מדינת ישראל   3300/11הרשות השניה ו עעמ 

הנגזרת מהזכות החוקתית לחופש ביטוי, ואף הובע כי היא בעלת "אופי חוקתי"  כזכותלקבלת מידע הוכרה בפסיקה  הזכות 12
רות התנועה לחופש המידע נ' רשות החב 9341/05"מ עע ,10845/06"ם עעומשכך נהנית מהגנה של זכות חוקתית. ר' לעניין זה 

 52 פסקהרשות המיסים,  -, התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל 398/07  (, עע"ם19.5.09)לא פורסם,  15הממשלתיות, פסקה 
  "(.המיסים רשות"ד )להלן: "פס"ד לפסה

למרות לפסה"ד. לפיו נקבע כי  10, פסקה מרכז לשמירה על הזכות לנוע -משרד הביטחון נ' גישה  -מדינת ישראל   3300/11עעמ ר'  13
ים סעיפלחוק, ממנו עולה כי הרשות מנועה מלמסור מידע )'לא תמסור מידע'(, עולה מ )א(9סעיף הלשון הקטגורית בה נוקט המחוקק ב

, בתנאים ובסייגים המופיעים ניתן למסור גם מידע הנופל לגדרו של סעיף זהלחוק כי  )ד(17סעיף לחוק וכפי שנראה להלן גם מ 11-ו 10
בהוראת רז רוזנברג נ' רשות האכיפה והגבייה יש לראות   2820/13עעמ בסעיפים אלו. עם זאת בהתאם לדעת השופט שוהם בפסה"ד 

משום איסור, שאינו מותיר מקום לשיקול דעת מצד הרשות ,ולטעמו הסמכות לסטות מהוראות הסעיף מוקנית לבית המשפט  )א(9סעיף 
 לחוק. )ד(17סעיף בלבד )לפי 

http://elyon1.court.gov.il/files/06/450/108/w12/06108450.w12.htm
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a
http://www.nevo.co.il/law/71891/10;11
http://www.nevo.co.il/law/71891/10;11
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a
http://www.nevo.co.il/law/71891/17.d
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, הפרטיות הגנת לחוק 2 בסעיף החלופותהמתיר לרשות למסור מידע, גם אם יש בגילויו פגיעה בפרטיות על פי אחת 

 בנסיבות, בפרטיות הפגיעה עוצמת על גובר זה עניין של משקלו וכי, המידע בגילוי ממשי ציבורי עניין שקיים ובלבד

 הסכמתו קבלת ללא אדם של בפרטיות הפגיעה חרף מידע למסור ניתן לפיה שהמסקנה ומכיוון, זאת עם. העניין

, למסירתו המידע מושא מצד הסכמה של קיומה כי שמשמעותו, הפרטיות הגנת לחוק 1 סעיף זה לעניין)וראו 

 היסוד זכות של ומעמדה חשיבותה רקע על וזאת, פשוטה שאינה מסקנה היא( מיסודה בפרטיות הפגיעה את מאיינת

 זו בסמכות שימוש לעשות יש, המידע חופש חוק לפי לבקשות מענה של הספציפי בהקשר שאף הרי, לפרטיות

 .ובמשורה בזהירות

כי בעוד שלפי חוק חופש המידע, בחינת מסירת המידע נעשית גם בהתאם לנסיבות הספציפיות של מבקש  נציין

המידע וניתן להתנות את מסירת מידע הפוגע בפרטיות בתנאים, ובכך להפחיתה, הרי שמנגנון זה ברובו אינו ישים 

 שזו הרי בפרטיות פגיעה נגרמת אם ,ובכללות לציבור מונגש המידע כאשרמאגרי מידע, שכן  בהנגשת כשעסקינן

 .הפיכה בלתי

ועוד, על פניו נראה כי במצב המשפטי הנוכחי לא קיימת הסמכה מפורשת בחוק חופש המידע המאפשרת לרשות  זאת

, De Minimisלפרסם באופן יזום מידע העלול לפגוע בזכות לפרטיות )ככל שלא מדובר בפגיעה זניחה בלבד שהיא 

 לחוק הגנת הפרטיות(, במובחן ממענה לבקשות למידע.  6וראו לעניין זה סעיף 

, הרשות כבולה בשיקול דעתה בעת הפעלת הסמכות המנהלית הכללית שלה, בעוד ש"במקרה פרטי" של למעשה

ו ככל שאלה הובנבקשה לפי חוק חופש המידע, היא רשאית לשקול שיקולים החורגים מסמכותה המנהלית הכללית, 

אולם , בין אינטרסים מתנגשים על ידי המחוקק באופן ספציפי. חוק חופש המידע מחייב בהקשרים מסוימים איזון

לפי חוק פגע ויעלולה לה כאשר מתבקשת מסירת מידע אישי של מאגר מידע שלם הרי שפרטיותם של  אנשים רבים

. לאנשים אלה אף נתונה הזכות לעתור חופש המידע יש לפעול בהליך של פניה לאותם אנשים לבירור התנגדותם

מטבע הדברים פרסום מאגר הכולל מידע אישי אודות נושאי מידע ד החלטה למסור את המידע. גלבית המשפט נ

יצויין כי בכל פעם שהיתה מוגשת שוב בקשת חופש מידע למסירת רבים כולל פגיעה בהיקף גדול יותר לפרטיות. 

ושאי מידע חדשים אשר מידע אודותם לא נמסר בעקבות הבקשה הקודמת או מידע מן המאגר, היה מקום לפנות לנ

לנושאי מידע שהמידע המעודכן המתבקש עתה אודותם לא נמסר בעבר כי לא היה קיים. למרות ההבדלים בהליך 
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, לפי חוק חופש המידע בסופו של יוםבמקרים חריגים מידע אישי ימסר ובטיב האיזון בין שני המסלולים, יתכן כי 

 ומצב דברים זה מצדיק בחינה. 14מאגר מידע לציבור הנגשתל יהיה דומה,באופן ש

כי אין זה סביר שהרשות תהא  היא התקשוב רשות עמדתבהמשך לכך ובהתייחס לאותם מקרים חריגים כאמור, 

מאגרים העשויים  להנגישמוגבלת באופן כזה, ותיאלץ, לכאורה, "להמתין" לבקשות לפי חוק חופש המידע, על מנת 

האינטרס  קיימים מקרים בהם תהיה פגיעה בפרטיות, כאשר  שבהנגשתם היתכנותלכלול מידע פרטי או שיש 

מאגרים  להנגשת מתאים, יש למצוא פתרון זאת לאורהציבורי לחופש מידע גובר על האינטרס להגנת הפרטיות. 

מסוימת בפרטיות, לרבות בחינת הצורך בתיקוני שיש בהם אינטרס ציבורי משמעותי גם במצבים שבהם יש פגיעה 

  .שוניםחקיקה 

במסגרת צוות המשנה לשקיפות שפעל תחת פורום ממשל פתוח  שהתקיימולכך, יצוין כי בעקבות דיונים  בהקשר

, מתבצעת כעת עבודת מטה במשרד המשפטים שמטרתה לגבש 1.4.12מיום  4515להחלטת ממשלה מס'  בהתאם

, אשר תרחיב את הפרסום היזום מצד 1999-ק חופש המידע ותקנות חופש המידע, תשנ"טהצעת חוק לתיקון חו

 הרשויות הציבוריות.

מאגרים המכילים מידע פרטי, כפי שהם,  מהווה פגיעה  והנגשתכי מאחר  סבור הצוותהסר ספק יובהר כי  למען

לאחר בחינה זהירה ושקולה, במקרים באופן זה, ודבר כזה עשוי להתאפשר רק  להנגישםבפרטיות, ככלל, אין מקום 

המתאימים, ובהתחשב ברגישות המידע הפרטי, חשיבות האינטרס הציבורי ובמידת הצורך בקביעת סייגים 

 המאזנים בין האינטרסים המתנגשים. 

כי משעה שלרשות תהא סמכות לשקול שיקולים נוספים כאמור לעיל, הרי שדבר זה  היא הצוותזאת, עמדת  עם

קיים חשש כלשהו לפגיעה בפרטיות. למשל במקרה שבו קיימים  שבהנגשתםיקל עליה ביחס לבחינת מאגרים 

מאגרים שאינם  מכילים מידע פרטי, אך יש חשש כלשהו שבהצלבתם עם מידע אחר ניתן יהיה להסיק מהם מידע 

רטי. בחינת ההנגשה במקרים אלו תיעשה בשים לב, להיתכנותה של פגיעה בפרטיות, גם למול האינטרסים פ

 האחרים הקיימים.

                                                        
שם הוחלט כי על רשות המיסים לפרסם לכלל הציבור ולא למבקש ספציפי רשימה של חייבי מס  ר' לעניין זה פס"ד רשות המיסים 14

 שנערכו עימם הסדרי כופר. אולם, יצוין כי בהמ"ש קבע כי מסירת המידע תיעשה מכאן ואילך.
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אינו קובע הגדרה למונח "ענייניו הפרטיים של אדם". מדובר במושג שאינו  חוק הגנת הפרטיותלכך יוער כי  בהקשר

חד משמעי, וככלל הפסיקה פירשה אותו באופן רחב ביותר. לאור זאת, לדעת רשות התקשוב, הנחיצות בתיקון 

 המצב המשפטי הנוכחי ובמתן כלים נוספים לידי הרשות, כאמור לעיל, עולה באופן משמעותי. 

 

 בפרטיות לפגיעתם הסיכוי מידת פי על המידע מאגרי וגויס

 לסווג את מאגרי המידע על פי מידת הסיכוי לפגיעתם בפרטיות:  ניתן

 הפרטי המידע את להסיר ניתן ולא, פרטי מידע המכילים מאגרים: בפרטיות ודאית פגיעה . 

 חשש קיים אך, פרטי מידע מכילים אינם אשר מאגרים(: בפרטיות לפגיעה חשש) בפרטיות אפשרית פגיעה 

 המכילים מאגרים וכן. פרטי מידע לחשיפת תוביל אחר מידע עם מאגר מאותו מידע של שהצלבה כלשהו

 בפרטיות לפגיעה החשש את לאיין מנת על כי זה לעניין יצוין. המזהים הפרטים הוסרו ממנו פרטי מידע

 שלא באופן אחרות מוכרות בטכניקות לנקוט או המזהים הפרטים את להסיר יש זה מסוג למאגרים ביחס

 זיהוי יאפשר שלא מוחלט באופן זאת לעשות ניתן כי הוכח לא להיום נכון כי יוער. חוזר זיהוי יתאפשר

 שלמים מאגרים בפרסום מדובר כאשר מתעצם חוזר לזיהוי זה חשש ט"ורמו וחקיקה ייעוץ לדעת. חוזר

 .אחר זמין ומידע מאגרים מול הצלבתו ואפשרויות המידע להיקף לב בשים, אישי מידע הכוללים

 רשות עמדת כאשר מורכבת היא" חוזר זיהוי מאפשר לא"כ ייחשב מה השאלה כי יצוין לכך בהקשר

 מניעת מוחלט באופן להוכיח בכלל יהיה שניתן או/ו צורך שיש בטוח לא כי היא דיגיטלית וישראל התקשוב

 שונים סבירות מבחני של החלה, המתאימות בנסיבות, לשקול ראוי, ולפיכך, חוזר לזיהוי אפשרות

 . 15זה לעניין, ב"וארה אוסטרליה, באירופה שמקובלים

 תפקידיה ביצוע לצורך, בנאמנות המדינה אזרחי של אישי מידע קיבלה אשר, הרשות בבוא כי להדגיש יש ,

 בהנגשת מדובר כי העובדה את בחשבון לקחת עליה, אדם לזיהוי תוביל המידע שהנגשת סביר לא כי לקבוע

                                                        
, לפיו יש לבחון האם אדם בעל יכולת ומוטיבציה, ללא the motivated intruder test: שנקרא פותח תהליך גמיש יותרלמשל באנגליה,  15

היא לא רלוונטית(. כל  intruder -כישורי מומחיות, יהיה מסוגל לזהות את המידע או אינפורמציה )המוטיבציה הספציפית של ה

או בצירוף עם מידע  הארגונים שחושפים מידע, נדרשים להעריך האם מישהו אחר יכול לזהות אדם כלשהו מהמידע שנחשף, בפני עצמו

 או באמצעות קביעת מומחה, למשל. נוסף שזמין לו. )ניהול סיכונים(

http://www.nevo.co.il/law/71631
http://www.nevo.co.il/law/71631
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 בלתי בפעולה מדובר וכי( סודיות דרישות להחיל ניתן עליו ידוע פרטני ממבקש להבדיל) עלמא לכולי מידע

 בחינת במסגרת, לעיל כאמור, ט"רמו לדעת. אסורים לשימושים אישי מידע לחשוף העלולה הפיכה

 המאגרים את לסקור, המידע כריית בתחום ביותר העדכניות הטכנולוגיות את לבחון הרשות על הסבירות

 לזיהוי לגרום ובכך המידע הצלבתל האפשרות מול אל, בעתיד יוקמו כי סביר אשר מאגרים או/ו הקיימים

  . אדם

 הצלבה באמצעות ניתן לא, הדברים פני ועל, פרטי מידע מכילים שאינם מאגרים: בפרטיות פגיעה אין 

 (. גאוגרפי או תקציבי מידע המכילים מאגרים כגון. )פרטי מידע כל מהם להסיק

מנת לקבוע האם המאגר מכיל מידע פרטי, הוצע כי משרד שמאגר כלשהו מצוי תחת אחריותו יערוך תסקיר  על

 הוצע, לעיל כאמורהשפעה על פרטיות למאגר, ובאמצעותו ניתן יהיה לברר האם המאגר מכיל מידע פרטי אם לאו. 

 במקרהליווי בחינתן ייעשה  ,פרטיות של בהיבטים להנגשה הנוגעות בשאלות יםנתקל המשרדים בו במקום כי

 .וחקיקה יעוץ מחלקת נציגי ידי על הצורך

, הוצע כי מנהל מאגר הסבור כי המאגר המצוי תחת אחריותו, הינו בגדר מאגר "מובהק", שאין בפרסומו כדי בנוסף

להביא לפגיעה בפרטיות, הוא רשאי באמצעות החלטה מנומקת בכתב, ותוך היוועצות בגורמים הרלוונטיים, לרבות 

בנסיבות העניין בעריכת תסקיר השפעת  היועץ המשפטי של המשרד והממונה על אבטחת המידע, לקבוע כי אין צורך

 פרטיות, וכי למיטב ידיעתו לא קיים חשש כי באמצעות תהליך עיבוד נתונים כלשהו ניתן יהיה להסיק מידע פרטי. 

 : להנגשתוקביעה האם המאגר מכיל מידע פרטי אם לאו, הוצעו כיוונים כיצד יש לפעול בנוגע  לאחר

 הפגיעה את לבטל ניתן האם, וטכנולוגית משפטית, לבחון הוצע ,כאמור פרטי מידע מכיל שהמאגר ככל 

 את להפחית ובכך, הנגשתו טרם מהמאגר( אנונימיזציה או התממה) המזהים הנתונים הסרת באמצעות

 להליכי בנוגע ואחידה סדורה מדיניות בישראל קיימת לא, כיום כי יובהר. ביטולה כדי עד בפרטיות הפגיעה

 ממשלה משרדי מבצעים, זאת עם יחד(. מידע ממאגר פרטי מידע הסרת של בדרך לרבות) אנונימיזציה

 לכלים בהתאם, שונים אנונימיזציה תהליכי,  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה כגון, סמך ויחידות

 של הנגשתו לבחון בבואם, ממאגר ספציפיים שדות הסרת של בדרך לרבות, בידיהם הקיימים הטכנולוגיים

 .ספציפי מידע מאגר
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 מידע להסיק יהיה ניתן נוסף מידע עם בהצלבתו האם לבחון יש, כאמור מידע מכיל אינו שהמאגר ככל 

 את לבטל מסויימים שדות השמטת באמצעות ניתן האם לבחון יש אז גם חיובית והתשובה במידה. פרטי

 . בפרטיות הפוטנציאלית לפגיעה הסיכוי

 כי הצוות חברי על הוסכם. הפרטיות הגנת של בהיבטים להנגישו מניעה אין שלילית היא והתשובה במידה 

 וכי פרטי מידע כל מכילים שאינם אלו הם הצוות פעילות של הראשון בשלב להתמקד כדאי בהם המאגרים

 . פרטי מידע על להסיק יהיה ניתן נוסף מידע עם בהצלבתם כי חשש אין ככלל

 הפיך-הבלתי ואופיים, אישי מידע הכולל מאגר בפרסום הכרוכים לפרטיות המשמעותיים הסיכונים לאור 

 על) מקצועית בחינה לבצע משרד כל על  אנונימיזציה בנושא מדיניות פורסמה לא עוד כל, אלה סיכונים של

 אנונימיזציה טכניקות ליישום באשר( מידע אבטחת בתחום וייעוץ משפטי ייעוץ בליווי, לנושא מומחה ידי

 . להנגיש מעוניין שהמשרד מידע על יעילות

 הוצע, רישוי המחייבים עסקים של רשימות אודות מידע המכיל במאגר שמדובר ככל, לעיל לאמור כחריג 

 ניתן, העיסוק את המסדיר לחוק לב ובשים, ברשימה שמו לפרסום מתנגד אינו העסק שבעל בהנחה כי

. העסק בעל של זהות ותעודת רישיון מספר ללא, בלבד עימו התקשרות ופרטי העסק שם את לפרסם

 ומספר הכתובת ולא( וכתובת טלפון) העסק פרטי יהיו ההתקשרות פרטי כי להקפיד יש זאת במסגרת

 כי ולוודא, מהרשימה שמו את להסיר העסק לבעל לאפשר יש כן כמו. העסק בעל של הפרטיים הטלפון

 באמצעות תתבצע רישיון' מס הנגשת. ומובלט ברור פרסום באמצעות העסק בעל לידיעת תובא זו אפשרות

  .בלבד שאילתות

לעיל, העמדה העקרונית של רשות התקשוב ביחס למצב המשפטי הרצוי היא כי ביחס למאגרים המכילים  כאמור

מידע פרטי, וגם כאלה שאינם אך באמצעות הליך עיבוד נתונים לרבות הצלבה עם מידע נוסף קיים חשש שניתן 

טעונה בחינה אל מול  הנגשתםכלל, אולם  להנגישםהמשמעות בהכרח כי אסור יהיה להסיק מהם מידע פרטי, אין 

אינטרסים אחרים, כאשר במסגרת בחינה זו, יש לתת את הדעת על סוג המידע הפרטי הקיים במאגר, מידת 

 הסיכוי,  הסכמתם את לקבל בבקשה המאגר מושא לפרטים לפנות האפשרות, בהנגשתורגישותו, העניין הציבורי 

 . ועוד פרטי מידע מכיל אינו כשלעצמו שהמאגר במקרים הצלבה באמצעות פרטי מידע להסקת והסבירות
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ובהמשך לעבודת שטח שנעשית אל  התקשוב רשות ידי על שנעשה למיפוי בהתאם הנוכחי בשלבו הואיל, מקרה בכל

 פרטילמידע  ,על פניו ,נוגעים נםהמאגרים שמופו כבעלי תועלת רבה לציבור אימ ניכר חלק כי עלה ,מול המשרדים

 : הבאים העקרונות והומלצו סוכמו ,או שניתן באמצעות הצלבה להסיק מהם מידע פרטי

 ., למעט לפי הוראה שבדיןלציבורכמידע  16מזוההלא יונגש מידע  ככלל .1

 המשרדים על חובה להטיל מדיניות הנגשת מאגרי מידע, מומלץ לעקרונות ובהתאם לעיל מהאמור לגרוע מבלי .2

 לב בשים, דין כל פי על מניעה שאין לכך ובכפוף, שאין בפרסומם מידע מזוהה מידע מאגרי להנגשת לפעול

בנוסף מומלץ כי ייקבע  .נוספים רלוונטיים ושיקולים מידע אבטחת, אישי מידע פרטיות על הגנה לנושאי

אין לפרסם מאגר מידע מסויים שבמקרים בהם קיימת מניעה על פי דין ו/או הוחלט משיקולים אחרים כי 

בפורמט פתוח לכלל הציבור, על המשרד תהיה חובה לשקול את הנגשתו באמצעים אחרים, פחות "פתוחים" 

 .לא יונגש מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.כגון: במתכונת שאילתות ופתיחת חדרי מחקר ובלבד ש

לעודד גופים ציבוריים )שאינם משרדי ממשלה( להנגשת מאגרי מידע, ובכלל זאת לשקול בדבר הצורך  מומלץ .3

בהטלת חובה להנגשת מאגרי מידע על גופים אלו, בדרך של חקיקה או בדרך אחרת, בהתאם לעקרונות 

ריים , בשים לב למאפיינים הייחודיים של הגופים הציבובפרק מדיניות הנגשת מאגרי מידעשמפורטים 

השונים, ובכפוף לכך שאין מניעה משפטית על פי דין ובשים לב לנושאי אבטחת מידע, הגנה על פרטיות מידע 

 .אישי ושיקולים רלוונטיים נוספים

ראה המשרד כי קיימת חשיבות ציבורית בהנגשת מידע ממאגר מידע הכולל מידע מזוהה, ינקוט בפעולות אשר  .4

מזוהה. לצורך כך ייעזר המשרד הממשלתי במומחה מידע ע שאינו יהפכו את המידע המצוי במאגר למיד

מהתחום הטכנולוגי, אשר ילווה בייעוץ משפטי וייעוץ בנוגע לאבטחת מידע. המומחה יבחן יישום טכניקות 

( 17יעילות, לרבות בחינת רמת האגרגציה המתאימה )שיש בה כדי למנוע זיהוי חוזר של נושאי המידעהתממה 

הצלבת המידע עם מידע שפורסם לציבור שעלול להפכו למידע מזוהה, והכל בהתאם להוראות ומניעת אפשרות 

                                                        
יוער כי במהלך דיוני תת הצוות המשפטי נעשה שימוש במושג "מידע פרטי", כפי שהוגדר בפרק זה, אולם במסגרת כתיבת הדו"ח עצמו  16

לדו"ח זה, בדבר מדיניות הנגשת  4"מידע מזוהה", כהגדרתו בפרק וקביעת המסקנות הוחלט כי יהיה נכון ומדויק יותר להשתמש במושג 

 מאגרי מידע. עם זאת לצורך שיקוף עבודת תת הצוות כפי שנעשתה נותר, במקומות הרלוונטיים, המושג "מידע פרטי" על כנו. 

 או קשור אליו רלוונטי בעיקר ביחס למאגרים המכילים מידע סטטיסטי, שהופק מבסיס נתונים הכולל גם מידע פרטי 17
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 פרמטרים גם היתר בין שיבחן, לפרטיות סיכונים סקר על תתבסס הטכניקה בחירת .חוק הגנת הפרטיות

 .המידע נושאי של חוזר זיהוי לבצע יהיה שניתן לכך וההסתברות במידע לסיכונים הנוגעים

 מידע המכיליםמאגרי מידע, והאתגרים שהוא מעלה, בייחוד בתחום מאגרי מידע  הנגשתחדשנות נושא  לאור .5

, מומלץ כי עם ההתקדמות בהנגשת מאגרי פרטי מידע מהם להסיק ניתן שבאמצעות הצלבה כאלה או פרטי

משרדי  אשר ישמשו אתמשפטיות ומקצועיות המידע הכלליים וצבירת הנסיון בתחום, יפורסמו הנחיות 

ההנחיות ייקבעו, בין היתר, קווים והגדרות מנחים עבור המשרדים בדבר תהליך הנגשת  במסגרת הממשלה.

  ., ותוך התייחסות לאפשרויות האנונימיזציה הקיימותובטחון המדינה מאגרי מידע, בדגש על היבטי פרטיות

 וגורמים, שבמשרד המשפטים ט"רמוו וחקיקה ייעוץ מחלקת,  הממשלתי התקשוב רשות בידי בחינה תיערך .6

במטרה לבחון פתרונות שיתירו הנגשת מאגרי מידע לציבור שיש בהם אינטרס ציבורי  נוספים רלוונטיים

  .משמעותי גם במצבים שבהם יש פגיעה מסוימת בפרטיות, לרבות בחינת הצורך בתיקוני חקיקה שונים

 חקיקה תיקוני לקידום עתידיות או/ו קיימות ביוזמות לפגוע כדי, זה ח"דו של בהמלצותיו באמור אין כי מובהר .7

 עידוד, הבירוקרטי הנטל הפחתת, לאזרח השירות שיפור בנושאי ממשלה להחלטות ובהתאם לאומית בראייה

 ."דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם לצרכי החקיקה והתאמת  במשק הצמיחה
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 : המידע מאגרי מיפוי הליך. 7

התקשוב הממשלתי ערכה התייעצויות נרחבות על מנת להשלים את הליך המיפוי של מאגרי המידע בממשלה  רשות

 ולהבין מהם המאגרים בעלי הערך המשמעותי ביותר בחשיפתם לציבור. 

המיפוי כלל פנייה יזומה לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך ואיסוף תשובותיהם, פגישות עם בעלי העניין  הליך

מהמשרדים והתייחסות למאגרים רלוונטיים בסקירת תכניות העבודה השנתית שהוגשה לראש רשות ברבים 

 התקשוב הממשלתי. 

למפות את הביקוש למאגרי מידע נערכו גם התייעצויות נרחבות עם גופים חוץ ממשלתיים בישראל, מתוך  במטרה

ים ביותר מבחינתם והם השימושים מטרה להבין מצדם של המשתמשים מהן הדרישות, מהם המאגרים המשמעותי

העתידיים האפשריים. במסגרת זו נערכו, וממשיכים להיערך, מפגשים עם גורמי חברה אזרחית, אקדמיה, יועצים 

אפ, בכירים מתעשיית ההייטק ותעשיית הון הסיכון בישראל, -מקצועיים בתחומים הטכנולוגיים, חברות סטארט

ים.. בכוונת הרשות להרחיב את היריעה והידע לגורמים נוספים רלוונטיים תכניות האצה שונות ובעלי עניין נוספ

 לתהליך. 

 המנהלים שונות ממדינות ועמיתים גרטנר הייעוץ חברת כולל, בינלאומיים גורמים עם התייעצויות נערכו, בנוסף

 היצע, והצפויים הקיימים האתגרים, השונות במדינות הנהוגה המדיניות את להבין בכדי"ל, בחו פתוח מידע תכניות

 (הוועדה לחברי שהוגש המידע מאגרי מיפוי -4 נספח. )ר' האפשריים השימושים וסוגי המאגרים

תהליך שיתוף הציבור ולמידת הנושא לעומקו הוביל למסקנות נוספות מעבר לאלו הכלולות בהליך המיפוי,  ניהול

 כפי שייסקר בהמשך.  
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 :להנגשה המומלצים והמאגרים המיפוי תוצאות

 משרדית הבין הוועדה במסגרת שנידונו, מורחב והסבר לדיון מאגרים 26 בחרנו, שנאספו המידע מאגרי כלל מתוך

 . סיווג המאגרים נעשה על פי הקריטריונים הבאים: (המידע מאגרי מיפוי - 4 נספח)ר' 

רמת הפוטנציאל לתרומתם למטרות שהוגדרו מראש על ידי הוועדה: חדשנות במתן שירותים לציבור,   .1

 תרומה לכלכה ולמשק ושקיפות.

של המאגרים, בהתייחס לקשיים משפטיים, בין היתר מטעמי הגנת  בהנגשתםהקושי המוערכת  רמת .2

שעבור השימוש במאגר נגבה  הפרטיות, אבטחת מידע והגנה על אינטרס ביטחוני קושי כלכלי )במקרה

 תשלום( וקשיים תפעוליים או אחרים )כגון טיוב המידע(. 

, כי על פי הנחיית ממלא מקום ראש רשות התקשוב, סוכם עם הגורמים המשפטיים החברים בוועדה כי יצוין

אשונה של המאגרים שנבחרו לדיון ויומלצו להנגשה, בכפוף לבחינת המשרדים בעלי המאגרים, בשנת הפעילות הר

 הוועדה, לא יכללו מאגרים אשר כוללים או עלולים לחשוף מידע פרטי. 

 10היה על הוועדה הבין משרדית להמליץ לוועדת השרים לפחות על  2015המאגרים שנבחרו לדיון, בשנת  מתוך

 מאגרים להנגשה, כאשר בשנים הבאות יומלץ על מאגרים נוספים. 

נגשה על ידי הוועדה, וזאת בכפוף להשלמת בחינת המשרדים, בעלי מאגרים שהומלצו לה 11מובאים  להלן

, בהיבטים של פרטיות, ביטחון, אבטחת מידע הנגשתםהמאגרים, את המאגרים עליהם הם מופקדים, טרם 

 "ב.וכיוצ

 המאגרים כמפורט לעיל, תיעשה בשים לב: הנגשת

בשים לב  18וזר של נושאי המידע.המתאימה שיש בה כדי למנוע ,באופן סביר, זיהוי ח האגרגציה לרמת .1

 למידת רגישות המידע ולעוצמת הפגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה מזיהוי חוזר.

בנוגע למאגרים המכילים מידע אודות רשימות  המשפטי הצוות תת עבודת של בפרקהמפורטים  לסייגים .2

 של עסקים המחייבים רישוי. 

                                                        
 רלוונטי בעיקר ביחס למאגרים המכילים מידע סטטיסטי, שהופק מבסיס נתונים הכולל גם מידע פרטי או קשור אליו. 18
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המאגרים על ידי המשרדים, וככל שיעלו שאלות הנוגעות להיבטי הגנת הפרטיות,  הנגשתהשלמת בחינת  במסגרת

  "ט ובמקרה הצורך על ידי נציגי מחלקת יעוץ וחקיקה.רמוליווי בחינתן ייעשה על ידי 

 :  המומלצים המאגרים

' מס

 סידורי

 מרכזיים  שדות ומשרד מאגר

 -  מורשים תחבורה עסקי .1

 .התחבורה משרד

 כפי וטלפון כתובת, רשיוןהעסק, מספר  שם

)יישוב  כתובת, התחבורה למשרד שהועברו

, מורשה)מוסך  התמחות ותחום( ומיקוד

 (לנהיגה ספר בית, רכב סוחר, רישוי מכון

 הלשכה -דרכים תאונות .2

 .19לסטטיסטיקה המרכזית

סטטיסטי בלבד אודות מיקומים בהם  מידע

תאונות: רחוב התאונה )ללא  3אירעו לפחות 

קטע ספציפי ברחוב(, סוג תאונה )קלה, קשה, 

קטלנית, הולך רגל(, כמות נפגעים וסוג 

)קל/קשה( זמן תאונה )יום/לילה, ללא 

 תאריך(. 

                                                        
התלבט האם להמליץ על הנגשת מאגר תאונות דרכים מפורט, אולם החליט בסופו של יום המשפטי הצוות תת לעניין זה יצויין כי,  19

ר הסטטיסטי. עם זאת ראוי לציין כי מבדיקה שנערכה על ידי רשות התקשוב נמצא כי נכון להיום, להמליץ בשלב זה רק על המאג

מונגשים במדינות שונות באירופה, מעבר למאגרים סטטיסטיים, גם מאגרים מפורטים אודות תאונות דרכים ופרטיהם, כמפרט 

 בקישורים הבאים:

 /Collisions-Road-Statistics/Ireland-Research/Collision-Safety/Our-http://rsa.ie/RSA/Roadאירלנד: 

 49103b35a60f-a1c8-41fd-e4e5-accidents/resource/fa7bb4b9-traffic-https://data.gov.uk/dataset/roadאנגליה )לידס(: 

 

 

http://rsa.ie/RSA/Road-Safety/Our-Research/Collision-Statistics/Ireland-Road-Collisions/
https://data.gov.uk/dataset/road-traffic-accidents/resource/fa7bb4b9-e4e5-41fd-a1c8-49103b35a60f
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משרד  -ספורט  מתקני .3

 והספורט  התרבות

תקן, מיקום ושם המתקן, גוף מפעיל המ סוג

 )כתובת(

משרד  -חינוך  תקציב .4

 החינוך 

 לא. ספר בית עבור החינוך משרד תקציב

 ותקציב המקומית הרשות תקציב את כולל

 "ב(וכיו עמותות, הורים)תשלומי  נוסף

גושים, המרכז  מפרט 5

 למיפוי ישראל 

 קרקעות לגושי הארץ של גאוגרפית חלוקה

 ללא בלבד. )גושים מקרקעין רישום לצורך

 (.חלקות

 -אמת רכבת ישראל  זמן 6

 משרד התחבורה 

 

 הגעת וחיזוי אמת בזמן הרכבת מיקום

 מערכת באמצעות, לתחנות הרכבות

 הרכבת של האיתות מערכות על המבוססת

 המסילה תנאי, שיפוע על מידע)משקללת 

 (GPS-ל בנוסף הרכבות ורשת

 בזמן ונחיתות המראות 7

 התחבורה משרד  -  אמת

)עיר(,  המראה יעד, טיסה מספר, חברה שם

, עדכני נחיתה זמן, מתוכנן נחיתה זמן

 )נחת/עיכוב( סטטוס

 -, משטרת ישראל  פשיעה 8

 , 20"פלבטהמשרד 

סטטיסטיים אודות סוג פשיעה )תיקי  נתונים

 רכושאלימות, עבירות בין בני זוג, מחשב, 

                                                        
 ו זה מכבר באנגליה ובארה"ב בנושא נתוני פשיעה: לעניין זה ר' הפניות למאגרים סטטיסטיים שהונגש 20

  /http://maps.met.police.ukנתוני פשיעה חודשיים ברמה של רובעים(:  –משטרת מטרופוליטן )לונדון 

  http://www.ons.gov.uk/search?q=crimeאנגליה מאגרים למ"ס )נתוני פשיעה שנתיים ברמת ערים(: 

http://www.city-אתר בארה"ב )לא ממשלתי( שמשלב ומנגיש כמה מאגרי מידע ממשלתיים )כולל נתוני פשיעה(: 

data.com/city/Connecticut.html  

http://maps.met.police.uk/
http://www.ons.gov.uk/search?q=crime
http://www.city-data.com/city/Connecticut.html
http://www.city-data.com/city/Connecticut.html
http://www.city-data.com/city/Connecticut.html
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 פשיעת, זרים פשיעת אודות נתונים וכן'( וכו

 חתך"י עפ דרכים ותאונות מעצרים, נוער בני

 ללא, המשטרה למחוזות)חלוקה  אזורי

 (לכך מעבר פירוט

 -  מקומיות רשויות תקציב 9

 הפנים משרד

 מספר, תושבים)מספר  עיר אודות נתונים

 וכן( העיר של אקונומי סוציו דירוג בית משקי

, הוצאות)הכנסות,  תקציב נתוני תמצית

 (תשלומים, תקבולים, ביצוע

משרד   -תכנון ובנייה  היצע 10

 השיכון 

, סטוטוריים, תכנונים תוכניותשל  ייזום

 ושיווקה קרקע פיתוח, תכנון שלבי

משרד השיכון לאחר הליכי תכנון  תוכניות משרד השיכון  -תכנון  מלאי 11

סטטוטוריים, אשר הוצאו למכרז או נותרו 

 לשיווק:

בניין ערים כולל כמה יחידות דיור  תוכניות

, מיקום מדויק ומפה. תוכניתקיימות בכל 

האם עברה ועדת תכנון או  -סטטוס התוכנית

לא )אושר או לא(, בנוסף מה מתוך זה כבר 

של משרד השיכון  תוכניותשווק ליזמים. רק 

 ללא רשות מקרקעי ישראל 

 

                                                        

נתוני פשיעה שנתיים ברמת מחוזות שכן מדובר ביצוין כי מאגר נתוני הפשיעה שמבוקש להנגישו אצלנו הוא ברזולוציה פחות מפורטת, 

  בלבד וחלק ברמה ארצית.
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 העושות שימוש במאגרי המידע:מתווה לעריכת תחרויות לפיתוח אפליקציות . 8

 שימוש העושות אפליקציות לפיתוח תחרויות לעריכת מתווה התקשוב ברשות נכתב, הממשלה להחלטת בהתאם

 והמאגר המשרד צרכי פי ועל שונות במתכונות תחרויות קיום ומאפשר גמיש המתווה. הממשלתיים המידע במאגרי

 תחרויות קיום(. ממשלתיים חוץ או)ממשלתיים  נוספים ומאגרים משרדיים במאגרים שימוש כולל, המונגש

 ומהווה ואחרות עירוניות, ממשלתיות, עסקיות במסגרות בעולם רבה בהצלחה מיושם מידע מאגרי מבוססות

 שירות לרוב הוא התוצר. מאידך המפתחים ציבור ואת מחד וצרכיו הרלוונטי המשרד את לרתום הזדמנות

 וקלה נוחה בצורה שמונגש המידע על המבוסס שירות עבורו ומנגיש( הקצה)משתמש  לאזרח המיועד אפליקטיבי

 (. פיתוח לתחרות מתווה -9 נספח 'ר) לשימוש

 במהלך שהתקיימהלראשונה בשיתוף פעולה של רשות התקשוב ומשרד התיירות בתחרות  בפועל יושם המתווה

מאגרי מידע מבוססי תיירות )כגון מקומות לינה,  8 פורסמו. במסגרת המהלך, 2016פברואר  -החודשים ינואר

 מסלולי טיול, אטרקציות, מורי דרך ועוד( בפורמט פתוח. 

 תלמידי, קיימות חברות -שונים יעד מקהלי( משתתפים 3 לפחות חברים קבוצה)בכל  קבוצות עשרות ניגשו לתחרות

 האחרון התחרות בשלב להשתתפות 20 נבחרו, הקבוצות מתוך. בתיירות העוסקים וגורמים דנטיםוסטו תיכון

הזוכות על ידי פאנל  הקבוצות נבחרושעות. בשלב זה,  24' )אירוע פיתוח( מרוכז במהלך הקאתון' במסגרת שיתקיים

מנכ"ל משרד התיירות, ראש רשות התקשוב הממשלתי, מומחי תיירות מחברות בינלאומיות  את שכללשופטים 

 טק בישראל. -ודמויות מובילות בעולם ההיי

כספיים על ידי שר התיירות, ועבור היזמים והמפתחים זוהי הזדמנות להיחשף  פרסים הוענקוהתחרות  במסגרת

 ת פיתוחיהם. בפני בכירי עולם התיירות בישראל ובעולם ולקדם א
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 : והמלצות סיכום. 9

בשים  מאגרי מידע המומלצת במסגרת דו"ח זה הנגשת: לאמץ את מדיניות מאגרי מידע הנגשת מדיניות .1

 לב להיבטים המשפטיים כדלקמן:

 משאב הינו ישראל ממשלת בידי המוחזק מידע לפיה לגישה בהתאם יפעלו הממשלה משרדי 1.1

 לאפשרו לעבדו ואפשרות אליו מרבית גישה לציבור לספק כדי לפעול הממשלה משרדי ועל ציבורי

  .חוזר שימוש בו

הבאים: פתיחות; נגישות ואיכות ממשק;  עקרונותהלקידום הממשלה לפעול  משרדיאת  להנחות 1.2

פרסום; והגנה על ניהול לאחר המידע ומתן תיאור מפורט אודות המידע המתפרסם;  עדכניות

 .הפרטיות

, ובכפוף לכך 21על המשרדים תוטל חובה לפעול להנגשת מאגרי מידע שאין בפרסומם מידע מזוהה 1.3

שאין מניעה על פי כל דין, בשים לב לנושאי הגנה על פרטיות מידע אישי, אבטחת מידע ושיקולים 

 רלוונטיים נוספים. 

 .למעט לפי הוראה שבדיןיובהר כי ככלל לא יונגש מידע מזוהה כמידע לציבור  1.4

ראה המשרד כי קיימת חשיבות ציבורית בהנגשת מידע ממאגר מידע הכולל מידע מזוהה, ינקוט  1.5

מזוהה לצורך כך ייעזר המשרד מידע בפעולות אשר יהפכו את המידע המצוי במאגר למידע שאינו 

טכנולוגי, אשר ילווה בייעוץ משפטי וייעוץ בנוגע לאבטחת מידע. הממשלתי במומחה מהתחום ה

יעילות, לרבות בחינת רמת האגרגציה המתאימה )שיש  התממההמומחה יבחן יישום טכניקות 

( ומניעת אפשרות הצלבת המידע עם מידע שפורסם 22בה כדי למנוע זיהוי חוזר של נושאי המידע

בחירת  בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.לציבור שעלול להפכו למידע מזוהה, והכל 

הטכניקה תתבסס על סקר סיכונים לפרטיות, שיבחן בין היתר גם פרמטרים הנוגעים לסיכונים 

                                                        
, לרבות ידיעות על ענייניו הפרטיים  של אדם ולרבות מידע 1981 –מידע, כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א מידע מזוהה:  21

כאמור שאינו מזוהה, אם הוא ניתן לזיהוי, כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף. הבחינה האם מידע שאינו מזוהה ניתן לזיהוי, 

 כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף תבוצע על ידי מומחה מהתחום הטכנולוגי בליווי ייעוץ משפטי וייעוץ אבטחת מידע.

 דע סטטיסטי, שהופק מבסיס נתונים הכולל גם מידע פרטי או קשור אליורלוונטי בעיקר ביחס למאגרים המכילים מי 22
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 תבחן, התקשוב רשות במידע וההסתברות לכך שניתן יהיה לבצע זיהוי חוזר של נושאי המידע.

 ורוחביים מרכזיים פתרונות תבחינ לרבות, זה סעיף למימוש שונים פתרונות מתן לצורך בהתאם

  .הממשלה משרדי עבור

מומלץ כי ייקבע שבמקרים בהם קיימת מניעה על פי דין ו/או הוחלט משיקולים אחרים כי אין  1.6

לפרסם מאגר מידע מסויים בפורמט פתוח לכלל הציבור, על המשרד תהיה חובה לשקול את 

אילתות ופתיחת חדרי מחקר ובלבד הנגשתו באמצעים אחרים, פחות "פתוחים" כגון: במתכונת ש

 . לא יונגש מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות ש

 ובכלל, להנגשת מאגרי מידע החובה מילוי בדבר, הממשלתי התקשוב רשות ל לדווח המשרדים על 1.7

 .לכך והנימוקים להנגשה מניעה שיש מאגרים אודות פירוט, זאת

לעודד גופים ציבוריים )שאינם משרדי ממשלה( להנגשת מאגרי מידע, ובכלל זאת לשקול  מומלץ 1.8

הצורך בהטלת חובה להנגשת מאגרי מידע על גופים אלו, בדרך של חקיקה או בדרך אחרת, את 

בהתאם לעקרונות שמפורטים בהמלצות אלו, בשים לב למאפיינים הייחודיים של הגופים 

לכך שאין מניעה משפטית על פי דין ובשים לב לנושאי אבטחת מידע, הציבוריים השונים, ובכפוף 

 הגנה על פרטיות מידע אישי ושיקולים רלוונטיים נוספים.

שיח פתוח ומתמשך עם הציבור בדבר האינטרס הציבורי  לנהללרשות התקשוב הממשלתי  להורות 1.9

הפתוח שהורו לפרסום המידע וקביעת סדרי עדיפויות משרדיים, בהתאם לעקרונות הממשל 

 .10.10.2014מיום  2097-ו 1.4.2012מיום  4515בהחלטות הממשלה 

 : מאגרי מידע להנגשתהחסמים  להסרת לפעול 1.10

מאגרי מידע, ואת  הנגשתאת האחריות המשרדית למימוש מדיניות  להסדיר 1.10.1

 ביצוע עקרונותרט בחלק "החובות הנגזרות מאחריות המשרדים, כמפו

 ";המשרד באחריות

 להנגשתלמשרדי הממשלה לשלב בתוכניות העבודה השנתיות פעילות  להורות 1.10.2

 מאגרי המידע ולהקצות לכך משאבים; 
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למשרדי הממשלה לפעול בתיאום ובסיוע רשות התקשוב הממשלתי  להורות 1.10.3

 ;  data.gov.ilתוך שימוש בפלטפורמת  מידעמאגרי  להנגשתבכל הקשור 

התשלום עבור מידע במקומות הרלוונטיים,  דרישת להסדרתמתווה  לייצר 1.10.4

 בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר; 

תכנית תמריצים בהובלת אגף התקציבים ובשיתוף עם רשות התקשוב  לפתח 1.10.5

 מידע. להנגשתבמטרה לעודד את המשרדים לפעול 

על רשות התקשוב הממשלתי לפעול ליצירת תרבות ארגונית המתייחסת למידע  להטיל 1.11

כלל מאגרי המידע הקיימים במשרדי הממשלה ואת רכז את מיפוי כנכס אסטרטגי, ל

לפעול להשבחה וטיוב המידע המוחזק בידי ולתעדם, וכן דאטה הממשלתי -המטה

 .הממשלה

הוא מעלה, בייחוד בתחום מאגרי מאגרי מידע, והאתגרים ש הנגשתחדשנות נושא  לאור 1.12

מידע המכילים מידע פרטי או כאלה שבאמצעות הצלבה ניתן להסיק מהם מידע פרטי, 

מומלץ כי עם ההתקדמות בהנגשת מאגרי המידע הכלליים וצבירת הנסיון בתחום, 

אשר ישמשו את משרדי הממשלה. במסגרת משפטיות ומקצועיות יפורסמו הנחיות 

היתר, קווים והגדרות מנחים עבור המשרדים בדבר תהליך הנגשת  ההנחיות ייקבעו, בין

, ותוך התייחסות לאפשרויות ובטחון המדינה מאגרי מידע, בדגש על היבטי פרטיות

 .  האנונימיזציה הקיימות

, המשפטים במשרד וחקיקה ייעוץ מחלקת, הממשלתי התקשוב רשות בידי בחינה תיערך 1.13

פתרונות שיתירו הנגשת מאגרי מידע  לבחוןבמטרה  נוספים רלוונטיים וגורמים, ט"רמו

לציבור שיש בהם אינטרס ציבורי משמעותי גם במצבים שבהם יש פגיעה מסוימת 

   בפרטיות, לרבות בחינת הצורך בתיקוני חקיקה שונים.

 עתידיות או/ו קיימות ביוזמות לפגוע כדי, זה ח"דו של בהמלצותיו באמור אין כי מובהר 1.14

 שיפור בנושאי ממשלה להחלטות ובהתאם לאומית בראייה חקיקה תיקוני לקידום
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 החקיקה והתאמת  במשק הצמיחה עידוד, הבירוקרטי הנטל הפחתת, לאזרח השירות

 דיגיטלית. ישראל" הלאומי המיזם לצרכי

 של הנגשה הקצר בטווח לבחון הבאים הממשלה משרדי את להנחות: שיונגשו מידע מאגרי על המלצה .2

, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, התחבורה משרד: משרדי הבין הצוות ידי על שהומלצו המידע מאגרי

 הבינוי משרד, פנים לביטחון המשרד, ישראל למיפוי המרכז, החינוך משרד, והספורט התרבות משרד

 לב בשים תתבצע המאגרים הנגשת. (המומלצים המאגרים רשימת פרק תת 'ר) הפנים ומשרד והשיכון

 . ב"וכיו מידע אבטחת, ביטחון, פרטיות של להיבטים

: לאמץ את מתווה התחרות לפיתוח אפליקציות מבוססת אפליקציות לפיתוח תחרויות לעריכת מתווה .3

 דומים מהלכים יצועלב תוכניתמאגרי מידע, כפי שבוצעה במשרד התיירות בשיתוף רשות התקשוב, ולגבש 

 . (מידע במאגרי שימוש העושות אפליקציות לפיתוח תחרויות לעריכת מתווה פרק 'ר) הממשלה במשרדי

גופים ציבוריים שאינם ממשלתיים:  ידי על גם תבוצעמאגרי מידע  הנגשת: ציבוריות לרשויות הרחבה .4

פיתוחים מתקדמים  לאפשר מנת על רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות וכיו"ב.

גופים ציבוריים שאינם  של חובתם, יש לפעול להסדרת ממשלתייםציבוריים, לצד  מידע מאגרי על בסיס

 ף מנחה בהיבטים אלו כלפי גופים ציבוריים. מידע ציבורי בעל ערך, ולהסמכת גו להנגשתממשלתיים 

: בהתאם לסקירה הבינלאומית, יש לשקול מעורבות משמעותית יותר של הדרג הפוליטי מוביל פוליטי דרג .5

 מאגרי המידע אל מול משרדי הממשלה.  הנגשתעל מנת לחזק את פעילות 
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 (: 2014)שנת  2097 ממשלה להחלטת 10 סעיף -1 נספח

בדבר שימוש במידע הממשלתי, עיבודו מחדש ופיתוחו על  14.03.2011מיום  2985להחלטת ממשלה מס'  בהמשך

בדבר הצטרפות ליוזמה הבינ"ל לממשל  01.04.2012מיום  4515ידי הציבור ולטובת הציבור והחלטת ממשלה מס'  

תוח מיזמים חדשים אשר עשויים פתוח, ומתוך הבנה כי באמצעות הנגשה של מאגרי מידע ניתן ליצור פלטפורמה לפי

, ההבנה כי הנגשה ולצידהלהקל את הנטל הבירוקרטי, להעניק לאזרח שירות יעיל ונוח ולהוריד את יוקר המחייה, 

  –בפרטיותם של נושאי המידע במאגרים אלה  לפגוע עלולהושיתוף של מאגרי מידע הכוללים מידע אישי 

 על הממונה בראשות, לציבור מידע ומאגרי מידע הנגשת נייןבע מדיניות לקביעת משרדי בין צוות להקים .א

 ישראל" מטה ראש, התקציבים על הממונה(, חקיקה) ש"ליועמ המשנה ובהשתתפות הממשלתי התקשוב

 במשרד וחברה ממשל ל"סמנכ, המשפטים במשרד המידע לחופש הממשלתית היחידה ראש", דיגיטלית

 בכירים נציגים או, הלאומי הקיברנטי המטה וראש ט"רמו ראש, לכלכלה הלאומית המועצה ראש, מ"רה

 משרד: ביניהם, הצוות לדיוני יזומנו לציבור ערך שלהם מידע מאגרי בעלי משרדים נציגי. מטעמם

, הרווחה משרד, הפנים משרד, הכלכלה משרד, התחבורה משרד, החינוך משרד, הבריאות משרד, השיכון

 החשבת נציג יזומן, רוחני קניין סוגיות לעניין. ישראל למיפוי והמרכז הלאומי הביטוח, המיסים רשות

 .הכללית

, לתקשוב השרים ועדת לאישור יביא הצוות, שלעיל 14 בסעיף המנויים הנוגדים השיקולים בחינת יסוד על .ב

 28 בסעיף כמפורט הממשלה לאישור תובא שהקמתה, פתוח וממשל לציבור הממשלתי השירות שיפור

 :2015 ראשון רבעון מסוף יאוחר לא"(, השרים ועדת: "להלן)

i. טכנולוגיים סטנדרטים לרבות) הטכנולוגי בפן הן, לציבור מידע מאגרי הנגשת בדבר מדיניות 

 הפגיעה מידת בחינת לרבות) המשפטי בפן הן((, API) יישומים תכנות וממשקי המידע להנגשת

 בהתאם אישי מידע על הגנה היבטי כל בחינת וכן, אלה במאגרים המידע נושאי של בפרטיותם

, במידע לשימוש רישיונות, במאגר השימוש אופן, שיונגש המידע ומתכונת היקף, דין כל להוראות

 '(.וכו רוחני קניין היבטי

ii. ג בסעיף כאמור) לו שיוצג מיפוי בסיס על, 2015 בשנת שיונגשו המאגרים עשרת בדבר המלצה.i 

 (. שלעיל i.ב בסעיף כאמור) שתיקבע המדיניות בסיס ועל( שלהלן
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iii. ואלו שיונגשו המידע במאגרי שימוש העושות אפליקציות לפיתוח תחרויות לעריכת מתווה 

 והתחשבות הכללית בחשבת היוועצות תוך, לציבור הניתנים שירותים ומשפרות, היום הקיימים

 . לעניין הקשורים רוחני קניין בהיבטי

-2016 בשנים שיונגשו המאגרים רשימת את השרים ועדת לאישור ויביא שנים שלוש במשך יפעל הצוות

 .שנה בכל הראשון הרבעון מסוף יאוחר לא, 2017

 

 : הממשלתי התקשוב על הממונה על להטיל .ג

i. מערכות אגפי מנהלי, במשרדים הציבור לרשות מידע העמדת על הממונים עם בתיאום, למפות 

 בתחומי העוסקים אזרחית חברה ארגוני עם היוועצות ותוך, ט"רמו ונציג במשרדים המידע

 אחד בכל לציבור ביותר המשמעותי הערך בעלי מאגרים חמישה עד, לציבור מידע והנגשת שקיפות

 . יום 90 בתוך, משרדי הבין לצוות ולהציגם(, שבהם הסמך יחידות על) הממשלה ממשרדי

ii. מידע להנגשת המרכזית הטכנולוגית הפלטפורמה את להתאים (Data.gov.il )מאגרים להנגשת 

 .שיקבעו לסטנדרטים בהתאם

iii. משרדי הבין הצוות שיקבע המאגרים בהנגשת המשרדים את להנחות . 

 אחת בכל השרים ועדת שתאשר להנגשה המאגרים רשימת תקצוב וכן הפלטפורמה התאמת תקצוב .ד

 ולתכניות לצרכים בהתאם, התקציבים על והממונה התקשוב על הממונה בין יסוכם 2015-2017 מהשנים

 .בפועל ולביצוע שיוצגו מפורטות עבודה

 המדיניות בעקבות, שיידרשו ככל, המאגרים להנגשת חקיקה תיקוני לקדם המשפטים שרת על להטיל .ה

 .משרדי הבין הצוות ימליץ עליה

 שוק אודות הממשלתי הנתונים מסד לשיפור משרדית-הבין ההיגוי לוועדת במקביל יפעל האמור הצוות .ו

 פעילותה את תמשיך אשר, 12.06.2013 מיום( 10/דר) 374' מס ממשלה החלטת מתוקף שקמה ן"הנדל

. המשפטים משרד נציג יתווסף ההיגוי שלוועדת כך יתוקן האמורה להחלטה 1 סעיף. ן"הנדל שוק בתחום

 :  הבאים המאגרים, הפחות לכל, 2015 שנת במהלך ייבחנו, זו להחלטה 3 לסעיף בהמשך

i. המסים רשות של ן"הנדל עסקאות מאגר; 
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ii. מבוססת ן"נדל מחירי שכבת הכולל, והשיכון הבינוי במשרד המכר חוק על הממונה נתוני מאגר 

 ;GIS מפת

iii. ישראל מיפוי מרכז של הגאוגרפי המידע שכבות; 

iv. ( ת"מבא) לתוכניות אחיד מבנה לנוהל בהתאם מקוון באופן שהוגשו הממוחשבות התכניות מאגר

 . הפנים במשרד התכנון מינהל של
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 :  משרדי הבין הצוות ועבודת המיפוי לתהליך שתרמו גורמים -2 נספח

 , מגזר עסקי ואזרחי וגורמים בינלאומיים: אקדמיה

 בירושלים העברית האוניברסיטה, המדינה למדעי המחלקה, פלד אלון' פרופ 

 הספר מחבר, זינגר סול ר"ד Start up Nation 

 הרצליה הבינתחומי המרכז, נאהון קרין' פרופ 

 אילן בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, ביטון מרים ר"ד 

 ציבורי לידע הסדנא לית"מנכ, קורזן שבי' גב 

 ציבורי לידע הסדנא, עברי עידו מר 

 המידע לחופש התנועה, המשפטית היועצת, אדרי רחל ד"עו 

 ישראל גוגל, ממשל וקשרי מדיניות מנהלת, לפלר -אלפנט נועה' גב 

 ישראל גוגל, ממשל וקשרי מדיניות אנליסט, בר אבי מר 

 הוכשטיין -מן דנה' גב ,OurCrowd 

 לדמוקרטיה הישראלי המכון, פתוח ממשל תחום ראש, אלטשולר-שוורץ תהילה ר"ד 

 8200 אקסלרטור מנהל', קטוביץ גיא מר 

 גרטנר, יועץ, הווארד ריק מר  

 ישראל גרטנר, שותף, מרגלית טלמור מר  

 אקסלרטור מנהל, חפץ שחר מר Alpha Zone ,IBM ישראל 

 ישראל סיסקו, עסקי פיתוח מנהלת, אבזוק זיקה' גב  

 הישראלי האינטרנט איגוד, חדשנות מנהל, שטרן מורד מר  

 ציבורי לידע הסדנא, מנור יותם מר  

 מדלן' מייסד, ויינשטוק אמיר מר' 

 הלבן הבית, פתוח ממשל לענייני יועצת זרק קורינה' גב 
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 :ישראל ממשלת

 המשפטים משרד, וחקיקה ייעוץ מחלקת, ציבורי משפט תחום ראש, זנדברג אייל ד"עו 

 המשפטים משרד, וטכנולוגיה למשפט הרשות, מגזניק שמרלינג לימור ד"עו 

 המשפטים משרד, וטכנולוגיה למשפט הרשות ראש, ר"בכ אלון ד"עו 

 המשפטים משרד, המידע לחופש הממשלתית היחידה ראשת, ש"דב רבקי ד"עו 

 מ"רה משרד, הממשלתי התקשוב רשות, זמין ממשל מנהל, אבי בן אופיר מר 

 מ"רה משרד, הממשלתי התקשוב רשות, לציבור השירות לשיפור היחידה מנהלת, חי צופית' גב  

 עו"ד יערה בן שחר תיק, יועצת משפטית, רשות התקשוב הממשלתי, משרד רה"מ 

 חברתי לשוויון המשרד, דיגיטלית ישראל, משפטית יועצת, מילר גורן מיכל ד"עו  

 מרגלית דרור מר ,CTO ,חברתי לשוויון המשרד, דיגיטלית ישראל 

 מ"רה משרד, הממשלתי התקשוב רשות, זמין ממשל, מוצרים מנהל, אשרת יראל מר 

 לכלכלה הלאומית המועצה, אסטרטגיה אגף, אדמון יובל מר 

 האוצר משרד, תקציבים אגף, גבוהה והשכלה פ"מו תחום רכז, פרלמן מיכה מר 

 האוצר משרד, הכללית החשבת אגף, בכיר סגן, רז יובל מר 

 האוצר משרד, הכללית החשבת אגף, סרברניק נעה' גב 

 המשפטים משרד, המידע לחופש הממשלתית היחידה, קדח מוחמד ד"עו 

 המשפטים משרד, וחקיקה ייעוץ מחלקת, נאה צילי' גב 

 המשפטים משרד, וחקיקה ייעוץ מחלקת, אברהם מיכל' גב 

 המשפטים משרד, וטכנולוגיה למשפט הרשות, גרסון ניר מר 

 המשפטים משרד, וטכנולוגיה למשפט הרשות, עזריה שרון' גב 

 הלאומי הביטוח ר"מנמ, סרוסי יהודה מר 

 והשיכון הבינוי משרד ר"מנמ, פרנקל עפרה' גב 
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 התחבורה משרד ר"מנמ, אהרון צור מר 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ר"מנמ, כץ שחר מר 
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בנוגע לפוטנציאל הכלכלי  מקינזיתקציר המחקר של חברת הייעוץ הבינלאומי   -3 נספח
 מאגרי מידע בעולם:  בהנגשת
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 :המידע מאגרי מיפוי  -4 נספח

 

  כולל מה משרד המאגר שם

  הבריאות טיפות חלב

 כולל אמבולנסים פרטיים הבריאות אמבולנסים רשומים

מידע בנוגע לסיוע בשכ"ד, משכנתאות, גובה סיוע ופרופיל מקבלי  השיכון ביקוש וסיוע בדיור
 סיוע

 רשימת הקבלנים המורשים  השיכון פנקס הקבלנים

שיווק )לפני דירות שבנבנות ביוזמת המשרד בכל יישוב, אחרי  השיכון דירות המוצעות למכירה
 פרסום זוכה(

  השיכון מתחמי פינוי בינוי 

  התחבורה  שטת ניקוד

מאגר מקיף על עובדי המדינה: דרגות, משרות מאוישות, מספר  נש"מ עובדי מדינה 
 עובדים בכל יחידה 

סטטוס תיק, גובה תיק, שכר טרחה, שם, ת.ז, כתובת, תיקים  הוצל"פ הוצל"פ
 זוכה, האם חייב מוגבל אמצעיםסגורים ופתוחים, פרטי 

סטטוס תיק, גובה חוב, מהות חוב, מעסיק, ת.ז., שם, רכבים,  הוצל"פ מרכז לגביית קנסות
נכסים, שותפים, תיקים פתוחים וסגורים, עיכובי הליכים 

 וכספים, עיקולים שבוצעו

  הוצל"פ מאגר חייבים מוגבלים

  הוצל"פ מאגר חייבים משתמטים

 שמות, מוסד חוקר ופקולטה מדע חוקרים

 שם חוקר, מוסד/גוף מבצע, נושא מדע מחקרים

פריטים מוזיאליים 
 )מוזיאונים(

 שם הפריט, מס' אוסף/פריט, שם מוזיאון מדע

רשיונות נהיגה 
 ספורטיבית

 ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, מס' רשיון, דרגת רשיון מדע

סטודנטים בסיוע מנהל 
 הסטודנטים

מין, שנת לידה, שנת עליה, מצב משפחתי, ארץ מוצא, תואר, תחום  העליה והקליטה
 מקצועי, מקצוע

 כנ"ל העליה והקליטה מדענים עולים

 כנ"ל העליה והקליטה אומנים עולים מוכרים
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 קבוצות למידה של כל תלמיד  החינוך קבוצות למידה

 מערכת שעות של כל תלמיד  החינוך  מערכת שעות 

 מידע על תאונות של תלמידים החינוך  תאונות תלמידים

ציוני בגרות, זהות התלמיד, סמל מוסד, סמל שאלון במבחן, מגזר  החינוך  בחינות בגרות
 תלמיד

  הבריאות מורשים רופאים

 מחוזות לפי סוגים כמה הבריאות הסרטן חקר

 אחרים וטיפולים אשפוזים, לניתוחים המתנה הבריאות חולים בית איכות מדד

 מגזרים, גילאים לפי וכדומה תזונה, עישון הבריאות החיים איכות מדד

 חי מידע הבריאות מיון בחדרי אונליין תורים

ייזום של תוכניות, תכנונים סטטוטוריים, שלבי תכנון, פיתוח  השיכון ובנייה תכנון היצע
 קרקע ושיווקה

 

 עמידר דירות  השיכון ציבוריים נכסים

מידע על תוכניות שעברו את הליכי התכנון הסטטוטוריים, הוצאו  השיכון תכנון מלאי
 למכרז או נותרו לשיווק

 

 מוסכים מורכשים, מכוני רישוי, סוחרי רכב, בתי ספר לנהיגה התחבורה מורשים עסקים

 

 פרטי נדלן רשומים בטאבו המשפטים טאבו נסח

 

 פרטי משכונות פרטיים וחברות המשפטים משכונות

  "סהלמ דרכים תאונות

 סוג המתקן, שם המתקן, גוף מפעיל המתקן, מיקום המתקן מדע ספורט מתקני

ארץ מוצא, שנת לידה, שנת  -עולים שעלו בשנה או בשנים קודמות והקליטה העלייה לישראל שעלו עולים
 עלייה, מצב משפחתי, משלח יד, יישוב הפנייה

 

ארץ מוצא, שנת לידה, שנת  -בשנה או בשנים קודמותעולים שעלו  והקליטה העלייה חוזרים תושבים
 עלייה, מצב משפחתי, משלח יד, יישוב הפנייה
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מאגר המכיל מידע סיכומי חודשי לגבי תשלמים למוטבים, ברמה  החינוך תקציב שקיפות
של מוסד, נושא )תקנה תקציבית(, וסכום לתשלום )מתוך מערכת 

 מיתר(

  "סלמ לחוקרים מידע -"סלמ

שכבות  200-שכבת מפה בסיסית וכן שכבות נלוות )כיום קיימות כ "ימפ "ימפ
מיקומים של מוסדות חינוך, רפואה, בטחון, סוגי  -מידע גאוגרפי

 אוכלוסיה(

 והתקשרויות חוזים
 המדינה

כלל ניהול הוצאות המדינה, כולל תשלומי שכר, תשלומים  "לחשכ-האוצר
 לספקים, תמיכות. 

 ביצוע תקציב המדינה ברמה חודשים/רבעונית "תאג-האוצר התקציב ביצוע

הפנים/רשות   "עתב
 מקרקעי ישראל

 חלקה גוש נתוני

 תכנוני מידע הפנים "תמבא

 בפטור התקשרויות
 ממכרז

  "לחשכ-האוצר

 רכבת של אמת זמן נתוני
 ישראל

 רכבת -התחבורה
 ישראל

 

 נתוני השקעות של קרנות הפנסיה האוצר פנסיה השקעות נתוני

 של"ן נדל עסקות מאגר
 המיסים רשות

 רשות -האוצר
 המיסים

 

 ונחיתות המראות מאגר

 אמת בזמן

 רשות -התחבורה

 התעופה שדות

 

משטרת -"פהבט פשיעה נתוני
 ישראל

 נתונים סטטיסטיים בנוגע לפשיעה לפי אזורים 
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 גרטנר לאומית הבין הייעוץ חברת עם והתייעצות מחקרים תוצאות -5 נספח
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 Open By Default -מחדל כברירת פתוחים מידע מאגרי -צו נשיאותי בארה"ב -6 נספח

 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release 

May 09, 2013 

Executive Order -- Making Open and Machine Readable the New Default for 

Government Information 

EXECUTIVE ORDER 

- - - - - - - 

MAKING OPEN AND MACHINE READABLE THE NEW DEFAULT 

FOR GOVERNMENT INFORMATION 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United 

States of America, it is hereby ordered as follows: 

Section 1. General Principles. Openness in government strengthens our democracy, 

promotes the delivery of efficient and effective services to the public, and contributes to 

economic growth. As one vital benefit of open government, making information resources 

easy to find, accessible, and usable can fuel entrepreneurship, innovation, and scientific 

discovery that improves Americans' lives and contributes significantly to job creation. 

Decades ago, the U.S. Government made both weather data and the Global Positioning 

System freely available. Since that time, American entrepreneurs and innovators have 

utilized these resources to create navigation systems, weather newscasts and warning 

systems, location-based applications, precision farming tools, and much more, improving 

Americans' lives in countless ways and leading to economic growth and job creation. In 

recent years, thousands of Government data resources across fields such as health and 

medicine, education, energy, public safety, global development, and finance have been 

posted in machine-readable form for free public use on Data.gov. Entrepreneurs and 

innovators have continued to develop a vast range of useful new products and 

businesses using these public information resources, creating good jobs in the process. 

https://www.whitehouse.gov/taxonomy/term/926
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To promote continued job growth, Government efficiency, and the social good that can 

be gained from opening Government data to the public, the default state of new and 

modernized Government information resources shall be open and machine readable. 

Government information shall be managed as an asset throughout its life cycle to 

promote interoperability and openness, and, wherever possible and legally permissible, 

to ensure that data are released to the public in ways that make the data easy to find, 

accessible, and usable. In making this the new default state, executive departments and 

agencies (agencies) shall ensure that they safeguard individual privacy, confidentiality, 

and national security. 

Sec. 2. Open Data Policy. (a) The Director of the Office of Management and Budget 

(OMB), in consultation with the Chief Information Officer (CIO), Chief Technology Officer 

(CTO), and Administrator of the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), shall 

issue an Open Data Policy to advance the 

management of Government information as an asset, consistent with my memorandum 

of January 21, 2009 (Transparency and Open Government), OMB Memorandum M-10-

06 (Open Government Directive), OMB and National Archives and Records 

Administration Memorandum M-12-18 (Managing Government Records Directive), the 

Office of Science and Technology Policy Memorandum of February 22, 2013 (Increasing 

Access to the Results of Federally Funded Scientific Research), and the CIO's strategy 

entitled "Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the 

American People." The Open Data Policy shall be updated as needed. 

(b) Agencies shall implement the requirements of the Open Data Policy and shall adhere 

to the deadlines for specific actions specified therein. When implementing the Open Data 

Policy, agencies shall incorporate a full analysis of privacy, confidentiality, and security 

risks into each stage of the information lifecycle to identify information that should not be 

released. These review processes should be overseen by the senior agency official for 

privacy. It is vital that agencies not release information if doing so would violate any law 

or policy, or jeopardize privacy, confidentiality, or national security. 

Sec. 3. Implementation of the Open Data Policy. To facilitate effective Government-wide 

implementation of the Open Data Policy, I direct the following: 

(a) Within 30 days of the issuance of the Open Data Policy, the CIO and CTO shall 

publish an open online repository of tools and best practices to assist agencies in 
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integrating the Open Data Policy into their operations in furtherance of their missions. 

The CIO and CTO shall regularly update this online repository as needed to ensure it 

remains a resource to facilitate the adoption of open data practices. 

(b) Within 90 days of the issuance of the Open Data Policy, the Administrator for Federal 

Procurement Policy, Controller of the Office of Federal Financial Management, CIO, and 

Administrator of OIRA shall work with the Chief Acquisition Officers Council, Chief 

Financial Officers Council, Chief Information Officers Council, and Federal Records 

Council to identify and initiate implementation of measures to support the integration of 

the Open Data Policy requirements into Federal acquisition and grant-making processes. 

Such efforts may include developing sample requirements language, grant and contract 

language, and workforce tools for agency acquisition, grant, and information 

management and technology professionals. 

(c) Within 90 days of the date of this order, the Chief Performance Officer (CPO) shall 

work with the President's Management Council to establish a Cross-Agency Priority 

(CAP) Goal to track implementation of the Open Data Policy. The CPO shall work with 

agencies to set incremental performance goals, ensuring they have metrics and 

milestones in place to monitor advancement toward the CAP Goal. Progress on these 

goals shall be analyzed and reviewed by agency leadership, pursuant to the GPRA 

Modernization Act of 2010 (Public Law 111-352). 

(d) Within 180 days of the date of this order, agencies shall report progress on the 

implementation of the CAP Goal to the CPO. Thereafter, agencies shall report progress 

quarterly, and as appropriate. 

Sec. 4. General Provisions. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or 

otherwise affect: 

(i) the authority granted by law to an executive department, agency, or the head thereof; 

or 

(ii) the functions of the Director of OMB relating to budgetary, administrative, or 

legislative proposals. 

(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the 

availability of appropriations. 
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(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or 

procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its 

departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other 

person. 

(d) Nothing in this order shall compel or authorize the disclosure of privileged 

information, law enforcement information, national security information, personal 

information, or information the disclosure of which is prohibited by law. 

(e) Independent agencies are requested to adhere to this order. 

BARACK OBAMA 
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:פתוח מידע בדבר הממשלה לשרי אנגליה ממשלת ראש מכתב -7 נספח  

Greater transparency across government is at the heart of our shared 
commitment to enable the public to hold politicians and public bodies to 
account; to reduce the deficit and deliver better value for money in public 
spending; and to realise significant economic benefits by enabling 
businesses and non-profit organisations to build innovative applications 
and websites using public data. 

The government must set new standards for transparency, and our 
Coalition Programme for Government sets out a number of specific 
commitments. The government’s initial transparency commitments are set 
out below, alongside deadlines for publication. Limited exemptions on 
national security and personal privacy grounds will be permitted. 

Central government spending transparency 

 historic COINS spending data to be published online in June 2010 
 all new central government ICT contracts to be published online from 

July 2010 
 all new central government lender documents for contracts over £10,000 

to be published on a single website from September 2010, with this 
information to be made available to the public free of charge 

 new items of central government spending over £25,000 to be published 
online from November 2010 

 all new central government contracts to be published in full from January 
2011 

 full information on all DFID international development projects over £500 
to be published online from January 2011, including financial information 
and project documentation 

 

Local government spending transparency 

 new items of local government spending over £500 to be published on a 
council-by-council basis from January 2011 

 new local government contracts and tender documents for expenditure 
over £500 to be published in full from January 2011 
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Other key government datasets 

 crime data to be published at a level that allows the public to see what is 
happening on their streets from January 2011 

 names, grades, job titles and annual pay rates for most Senior Civil 
Servants with salaries above £150,000 to be published in June 2010 

 names, grades, job titles and annual pay rates for most Senior Civil 
Servants and NDPB officials with salaries higher than the lowest 
permissible in Pay Band 1 of the Senior Civil Service pay scale to be 
published from September 2010 

 organograms for central government departments and agencies that 
include all staff positions to be published in a common format from 
October 2010 

Given the importance of this agenda, the Deputy Prime Minister and I 
would be grateful if departments would take immediate action to meet this 
timetable for data transparency, and to ensure that any data published is 
made available in an open format so that it can be re-used by third parties. 
From July 2010, government departments and agencies should ensure 
that any information published includes the underlying data in an open 
standardised format. 

Of course, the release of the datasets specified in the Coalition 
Programme is just the beginning of the transparency process. In advance 
of introducing any necessary legislation to effect our Right to Data 
proposals, public requests to departments for the release of government 
datasets should be handled in line with the principles underpinning those 
proposals: a presumption in favour of transparency, with all published data 
licensed for free reuse. 

To oversee the implementation of our transparency commitments, a Public 
Sector Transparency Board will be established in the Cabinet Office, which 
will be chaired by the Minister for the Cabinet Office Francis Maude. Board 
representation will include a mix of external experts and data users, and 
public sector data specialists; members will include Tom Steinberg, one of 
the UK’s leading experts on data transparency. The Board will provide 
support to departments as they deliver on the government’s transparency 
commitments set out in this letter. The Board will also be responsible for 
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setting open data standards across the public sector, publishing further 
datasets on the basis of public demand, and - in conjunction with the 
Ministry of Justice - will further develop the Right to Data and advise on its 
implementation. 

I look forward to welcoming rapid progress on this agenda in the coming 
weeks. 

I am copying this letter to Cabinet colleagues and to Sir Gus O’Donnell. 

David Cameron 

31 May 2010 

From: 

Prime Minister's Office, 10 Downing Street 

https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street
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 Data.gov.ilתנאי השימוש באתר  -8 נספח

 

 Data.gov.ilהשימוש באתר  תנאי

 יחידת, הממשלתי התקשוב רשות, הממשלה ראש משרד ידי על ומתוחזק מנוהל( האתר)להלן:  זה אינטרנט אתר

 למשרדי השייכים מידע מאגרי מתוך הלקוחים נתונים קבצי מתפרסמים באתר(. המשרד – להלן) זמין ממשל

(. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המידע מאגרי)להלן:  נוספים ציבוריים וגופים סמך יחידות, ממשלה

 )להלן: תנאי השימוש(.  www.gov.ilהמופיעים באתר 

 ככל. להלן המובא השימוש לרישיון אלא, השימוש לתנאי כפוף אינו, לעיל כהגדרתם, המידע במאגרי השימוש

 הנכם. המידע למאגר המוצמד הרישיון יגבר, להלן המובא מהרישיון השונה שימוש רישיון מוצמד מידע שלמאגר

 .השימוש רישיון לתנאי בכפוף, לנכון מוצאים אתם בו אופן בכל המידע במאגרי להשתמש מוזמנים

  Data.gov.ilבמאגרי המידע באתר  לשימושרישיון 

במידע מותר אך ורק בהתאם לתנאי רישיון זה. המשרד רשאי לשנות את תנאי רישיון זה בכל עת, כאשר  השימוש

כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו באתר. השימוש במידע יהיה בכפוף לתנאי הרישיון שהיו בתוקף 

  בתאריך ובשעה בהם נלקח המידע מהאתר. 

 הגדרות

 :ברישיון זה

 Data.gov.il אתר -"האתר" 

 וגופים סמך יחידות, ממשלה למשרדי השייכים מידע מאגרי מתוך הלקוח, ממנו חלק כל או נתונים קובץ –"מידע" 

 .באתר המתפרסמים, נוספים ציבוריים

עשיית כל מעשה במידע המוגבל על ידי דיני זכויות יוצרים, לרבות העתקה, הפצה, העמדה לרשות  –"שימוש" 

מבחינה טכנית כדי להשתמש בו במצב שונה או בפורמט שונה,  נחוץהציבור, יצירת יצירות נגזרות ושינוי כפי שיהיה 

 ללא קשר למדיום בו מצוי המידע. 

http://www.gov.il/
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שירות או יישום שנוצר על ידך ובו נעשה שימוש במידע על דרך התאמתו למוצר או כל מוצר,  –"מוצר ערך מוסף" 

 הכללתו במוצר באופן מלא או חלקי, לפי תנאי רישיון זה. 

 משפטי או גוף מאוגד.  גוףלרבות אדם או  -"אתה" 

 לשון זכר משמעה גם לשון נקבה.  –זה  ברישיון

 שימוש במידע על פי רישיון זה

 ישראל.   מדינת בבעלות המצויות ,יוצרים זכויות לרבות, רוחני קניין בזכויות מוגן המידע

 רישיון זה, ככל שהסכמה זו נדרשת על פי דין.  לתנאיההסכמה  מהווה במידעשימוש ה

כפוף לתנאים במעניק לך רישיון עולמי, ללא תמלוגים, בלתי מוגבל בזמן ולא בלעדי לשימוש במידע  זהרישיון 

 .שלהלן

הוגן ולרבות שימוש בעובדות ובנתונים השימוש ה הגנת לרבות, חוק פי על המותרים משימושים גורעון זה אינו רישי

 לכשעצמם, בדרך שאינה מפרה את ההגנה על בחירת הנתונים, הסדר והארגון שלהם.

 

 מותרים שימושים

 טכניים שינויים לבצע, אותו לשדר, לציבור לרשות אותו להעמיד, אותו להפיץרשאי להעתיק את המידע,  אתה

 .פורמט או מדיום בכל -- נגזרות יצירות ממנו וליצור במידע

 .ישאינו מסחר ובאופןמידע באופן מסחרי ב שימוש לעשות רשאי אתה

 אסורים שימושים

 :הבאים השימושים את במידע לעשות רשאי אינך

 לסילופו שתגרום בדרך המידע את לשנות/או ו שווא למצג הגורם באופן/או ו מטעה באופן המידע את להציג 

 .בו היוצרים זכויות בעל של בשמו או בכבודו לפגוע העלול או הפוגע באופן/או ו

 שימוש במידע באופן המפר חוק או דין.  לעשות 
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 שימוש שיביא לפגיעה בפרטיותו של אדם, לרבות על ידי הצלבת המידע עם מקורות מידע אחרים.  לעשות 

 אופן הנותן את הרושם כאילו קיבלת מידע מזוהה, או שהייתה לך גישה למידע מזוהה, את המידע ב להציג

 המוחזק בידי המדינה אודות אדם. 

 המידע מקור ציון

 במידע, עליך לציין את מקור המידע.  בשימוש

 השימוש כאשר, המידע מן שנשאבו בנתונים השימוש אודות זה סעיף לפי המידע מקור את לציין צורך אין כי, יוער

 .שבמקור הנתונים של ובסידור בבחירה המקוריות על שומר איננו בנתונים

 זה רישיון תחולת היקף

 :על חלרישיון זה אינו 

 הכשרתו, הכלכלי מצבו, בריאותו מצב, אישותו צנעת, האישי מעמדו, אדם של אישיותו על נתונים 

, כל אלה כמשמעם בחוק הגנת אדם של הפרטיים ענייניו על ידיעות על וכן, ואמונתו דעותיו, המקצועית

 .1981 –"א התשמהפרטיות, 

  עקיפת תוך לרבות, ברשות שלא/או ו כדין שלא שהושג או, דין לפי אסורים אליו הגישה/או ו שפרסומומידע 

 ;עליו להגן האמורים טכנולוגיים אמצעים

 מהווים חלק בלתי נפרד  הם, למעט מקרים שבהם אחר ציבורי גוף או סמך יחידת משרד, המדינה סמל

 ;ממסמך

 ;זכויות צד שלישי במידע שהמשרד אינו רשאי להעמיד לרשות הציבור תחת לרישיון זה 

  ומדגמיםזכות יוצרים, לרבות זכויות קניין רוחני אחרות, כגון פטנטים, סימני מסחר,  שאינןזכויות ,

 .הפרטיות הגנת חוק לפי זכויות ולרבות

 אמצעי טכנולוגי, לרבות תוכנות, יישומים ואפליקציות, שבאמצעותם פועל האתר.  כל 

 מוסף ערך במוצרי יוצרים זכויות
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יוצרים במוצרי ערך מוסף יהיו שייכות לך או למי שאתה מייעד אותן. אולם, זכויות היוצרים במידע שבו  זכויות

הן קיימות, יהיו שייכות למדינת ישראל, כאשר השימוש נעשה שימוש לפי רישיון זה, הכלול במוצר ערך מוסף, ככל ש

 במידע יהיה בכפוף לרישיון שימוש זה.  

 חסות או גושפנקא העדר

זה או על כך  בשימושמצג או מרמז על כל מעמד רשמי  היוצררישיון זה אינו מקנה לך זכות להשתמש במידע באופן 

שהמדינה מעניקה חסות או נותנת גושפנקא לך, לצד שלישי, או לשימוש שאתה או צד שלישי עושים במידע או בכל 

 מוצר ערך מוסף.  

 אחריות והעדר מצגים

, ללא כל מצג, ערבות או התחייבות אודות המידע, (as is)שהוא"  כמותלרשותך על פי רישיון זה " מועמדהמידע 

מפורש ובין במשתמע. מוצהר בזה באופן מפורש כי המדינה אינה ערבה להתאמתו של המידע לשימוש בין באופן 

 שאתה עושה בו, בין שימוש באופן ישיר ובין שימוש במוצרי ערך מוסף.  

 מחדל או מעשה כלאו לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מ לךנושאת באחריות לכל נזק שייגרם  אינה המדינה

, עובדי המדינה, נותני שירותים המשרד לרבות" משמע, ישראל מדינת, "זה סעיף לעניין. במידעימוש של הנוגעים

 עבור המדינה ונציגיה.

 :באחריות נושאת אינה המדינה, האמור מכלליות לגרוע מבלי

  עקיף ובין ישיר ביןלכל אובדן, פציעה או נזק מכל סוג,  תהיה אחראיתלכל טעות או השמטה במידע, ולא, 

 השימוש בו.  עקב' ג צד לכל או לך מוגריש

 או על ידי כל צד ג'.  ךעל יד מידעלשינויים שנעשו ב 

  במידעכלפי צד ג', הנובעת משימוש . 

 כתוצאה הופעלו או האתר באמצעות ישירות שהורדו תוכנה ביישומי השימוש עקב שנגרם נזק לכל 

 (.Java ,JavaScript  ,Active-X- כגון) אינטרנט יישומי לרבות, באתר מהשימוש

 .  מסוים בפורמט אספקתו המשך או המידע אספקת המשך את להבטיח מתחייבת או מבטיחה אינה המדינה
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 .עת בכל האתר מן מידע להוריד הזכות את לעצמה שומרת המדינה

 

 הפרה

. תנאים שלפי טבעם ממשיכים להתקיים גם לאחר ביטול הרישיון המיידירישיון זה על ידך תביא לסיומו  הפרת

  ימשיכו לחול, לרבות תנאים אודות ציון מקור המידע ותנאים אודות מצגים והעדר אחריות. 

 ישראל מדינת של רשמיים פרסומים

, ישראל מדינת של בכתב הרשמיים בפרסומים המופיע מידע לבין המידע בין התאמה-אי או סתירה ותתגלה במידה

 .כנכון ייחשב כאמור הרשמיים בפרסומים החומר רק

 שיפוט ומקום הקובע החוק

רישיון זה כפוף לחוקי ולדיני מדינת ישראל. בתי המשפט בירושלים הם בעלי הסמכות הבלעדית לדון בכל שאלה 

 הנובעת מן השימוש ברישיון זה, לרבות בנוגע להפרתו. 

 שונות

או הפרה של תנאי  שינוירישיון או כמי שהסכים להצד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי 

 . צד אותו מטעם דין פי על להתחייב המורשים ידי עלמתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב 

עט החריגים ומגבלות הקבועים את כלל הזכויות המוענקות לך בנוגע למידע באתר המשרד, למ מכסהרישיון זה 

 בדין, לרבות שימוש הוגן. 

 

 

 

  1.0 גרסה

 2016 בינואר 3
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 מידע מאגרי בסיס על פיתוח לתחרות מתווה -9 נספח

 

9.9.15 

 הממשלתי התקשוב ורשות התיירות משרד מידע מאגרי בסיס על פיתוח תחרות מתווה

 

יצירת אפליקציות או אתרים ייחודיים שיסייעו לציבור המשתמשים להתמצא במוקדי התיירות,  :מטרה .1

 לתכנן חופשות ולעודד את התיירות בישראל.

 מובייל.  מותאמי: יש לבחור האם מעוניינים באפליקציות סלולריות בלבד או גם באתרים הערה

 אפשריים:  מסלולים .2

 פיתוח שיתבסס בלעדית על מאגר המידע החדש שיונגש על ידי משרד התיירות וכולל נתונים  מסלול

 אודות מקומות לינה, אטרקציות, פסטיבלים, תחבורה ציבורית ועוד. 

 פיתוח רחב יותר בנושא תיירות שיתבסס גם על מאגר המידע החדש שיונגש על ידי משרד  מסלול

 נתונים, אחרים Data.govרי תחבורה ציבורית, מאגרי התיירות וכן על מקורות נוספים )מאג

 (. הטבע להגנת החברה כגון רלוונטיים מאתרים

 . למפתחים יותר גדול יריעה רוחב לאפשר מנת על השני במסלול לבחור היא המלצתנו: הערה

 לניהול התחרות:  אפשרויות  .3

 עם הכרזת זוכים בלבד:  תחרות 

i. תיאור את הכולל ראשוני אינטרנטי בטופס חברות או קבוצות, בודדים ידי על הרשמה 

 .האפליקציה

ii. עצמאי במשך תקופת זמן מוגדרת  פיתוח 

iii. גרסת בטא  שליחת 
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iv. מראש קבוע במועד השופטים צוות ידי על בחירה 

v. ( יוזמנו ללשכת השר/מנכ"ל משרד התיירות לחלוקת הפרס 3הזוכות בלבד )עד  הקבוצות

 ". אופ"פוטו -ו

 סיכום )הצגה בפני פאנל שופטים( :  עם קיום אירוע תחרות 

i. תיאור את הכולל ראשוני אינטרנטי בטופס חברות או קבוצות, בודדים ידי על הרשמה 

 האפליקציה

ii. מוגדרת זמן תקופת במשך עצמאי פיתוח 

iii. בטא גרסת שליחת 

iv. פאנל בפני האפליקציה את( 10-)כ המובילות הקבוצות יציגו בו סיכום אירוע קיום 

 יוצגו בהן דוכנים להקים גם ניתן. והכרזתן הזוכות האפליקציות של בחירה, השופטים

 (במה מעל והצגה האירוע תחילת)טרם  1:1 במסגרת לקהל האפליקציות

וחסרונות: קיום אירוע רחב כולל בדרך כלל חשיפה גדולה, הזמנה של קהל משתתפים מעוניין  יתרונות

פתחים. עם זאת, כולל היערכות לוגיסטית מטעם המשרד וכן אינטראקציה ישירה בין השופטים למ

 משמעותית יותר וייתכן שגם עלויות גבוהות יותר )תלוי בשיתופי הפעולה שייבחרו(. 

 הקאתוןבמסגרת  תחרות : 

i. האפליקציה תיאור את הכולל ראשוני אינטרנטי בטופס חברות או קבוצות ידי על הרשמה 

ii. שעות במסגרתו נערכים הפיתוחים.  48-24אירוע פיתוח מרוכז בן  -הקאתון קיום 

iii. יתקיים אירוע סיכום בו יציגו הקבוצות  ההקאתון, מיד בתום הקאתוןסיום  אירוע

 המשתתפות את פיתוחיהן בפני פאנל שופטים ויוכרזו הזוכים. 

כז ומתאים ביותר הוא מסגרת פופולארית לפיתוחים במסגרת מאמץ מרו הקאתוןוחסרונות:  יתרונות

כאשר מפתחים נרשמים כבודדים ומעוניינים לחבור לקבוצה במהלך האירוע.  כאשר מדובר באירוע 

 הקאתון, בו מוצגים פרסים, ישנה מוטיבציה מוגברת ופחות צורך בקיום אירוע פיתוח מרוכז. תחרותי
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ממשלתית עלול לכן  מתקיים בדרך כלל בסופי שבוע בכדי לאפשר לאנשים עובדים להשתתף, ובמסגרת

דורש היערכות לוגיסטית  הקאתוןלהעלות קשיים משפטיים )עבודה בשבת(. בנוסף, קיום אירוע 

משמעותית, הכוללת שכירת מקום, מזון למפתחים במהלך סוף השבוע ונוכחות של המארגנים במהלך כל 

 האירוע )מטעם משרד התיירות ורשות התקשוב( בכדי לסייע במהלך הפיתוחים. 

 ישנן אפשרויות רבות  לקהלי יעד, כולן נוסו והצליחו בישראל. דוגמאות: :שתתפיםמ .4

 הכללי לציבור פתוח 

 (למשל ותיירות המחשב)מדעי  שונים לימוד מתחומי קבוצות ויצירת אקדמי מוסד עם"פ שת 

 בלבד נוער בני של והשתתפות חינוך מוסדות עם"פ שת 

התחרויות פתוחות לקהל הכללי ובכך מאפשר גם לחברות סטארט אפ להשתתף. ישנו יתרון בשיתוף  רוב

 פעולה אקדמי שמבטיח קבוצות רלוונטיות לנושא וכן מאפשר פתרון פשוט של הסוגיות הלוגיסטיות. 

 :התקשוב ורשות התיירות משרד מצד זמינות דרישות .5

 וח לשימוש עבור המפתחים. ישנן תחרויות בהן ונ מטויבמאגר המידע שיונגש להיות שלם,  על

נרשמו קבוצות רבות שפרשו במהלך התחרות כיוון שלא הצליחו טכנית להסתדר עם הפיתוח על 

 בסיס מאגר שהונגש. 

 לאורך וסיוע שאלות על למענה זמין שיהיה התקשוב ורשות המשרד מטעם קשר איש לספק יש 

 הפיתוח תקופת שכן ביותר משמעותי הנושא. וטלפון מייל באמצעות שיהוי ללא הפיתוח תקופת

 .מטעמנו הזמינות מירב את לאפשר וחשוב בזמן מוגבלת

משרד התיירות ורשות התקשוב יחלקו בעלויות. הרשימה להלן היא חלקית. כתלות  :אפשריות עלויות .6

ום, פרסים או בבחירת אפשרות ניהול התחרות ובשיתופי הפעולה שייבחרו חלק מהעלויות כגון שכירת מק

 מזון יתבטלו:

 ממומנים ברשתות החברתיות, יח"צ לצורך כתבות  פוסטיםהזמנה להירשם,  -האירוע פרסום

 "מ.לפופרסומים במדיה שיעודדו השתתפות וכדומה. אפשרות נוחה היא לנהל התהליך באמצעות 
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 מקום שכירת 

 בהקאתון/אספקת מזון לאורך האירוע אם מדובר כיבוד 

 פרסים מימון 

ישנן אפשרויות רבות לקיום שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים. רשות התקשוב  :אפשריים פעולה תופישי .7

נמצאת בקשר רציף עם רבים מהחברים בכל אחת מהקבוצות הרשומות אשר הביעו נכונות בעבר לשתף 

 פעולה בפעילויות אלו. 

 המפתחים לקהילת היטב מקושרים אלו מרכזים (אביב בתל בעיקר)מצויים  הזנק חברות מתחמי 

 . סיום אירוע לקיום ראוי מקום מהווים כן כמו. אליהם בגישה לסייע ויכולים

 בישראל אקדמיים מוסדות במספר הקיימים אקדמיים חדשנות מרכזי . 

 (. אביב תל או הרצליה, ירושלים) מקומיות ברשויות חדשנות מרכזי 

 םבעול אפ הסטארט קהילת שיווק את המקדמים( רווח מטרת ללא חלקם) בינלאומיים ארגונים 

 (.הארץ מרכז באזור וכן בעולם מרכזיות בערים)מצויים 

 (.אביב בתל בעיקר)מצויים  שונות בוגרים בקהילות התומכים רווח מטרת ללא ארגונים 

 חדשנות תוכניות או( אקסלרטורים) האצה מרכזי הקימו אשר מסחריות חברות. 

גם אפשרות לקיים התחרות באופן עצמאי ללא חבירה לגורם נוסף. בין יתרונות החבירה  הישנ: וחסרונות יתרונות

ניתן למנות סיוע בהגעה לקהלי יעד רלוונטיים וכן סיוע בהיערכות לוגיסטית )מקום מתאים לקיום האירוע וכדומה(. 

משחק וידיאו, מחשב  החברה )טלפון סלולרי, מטרםבקיום אירוע בחסות חברה מסחרית, ניתן לאפשר קבלת פרס 

 נייד וכיו"ב( במקום פרס כספי )יש לקבל לכך אישור משפטי(. 

חלק משמעותי מקיום התחרות הוא אופי השופטים. הנושא משפיע על יוקרת התחרות ועל  :שופטים .8

-איכות המשתתפים. רצוי כי פאנל השופטים יכלול נציגים מגוונים וכן דמויות מובילות מקהילת הסטארט
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שות התקשוב קיימה מספר אירועים בהם השתתפו נציגים מכל הקהילות הרשומות אשר ישמחו אפים. ר

 לשתף פעולה. להלן הצעות: 

 התיירות משרד/מנכ"ל שר 

 הממשלתי התקשוב רשות ראש 

 מרה משרד"ל מנכ" 

 הפעולה משתף הגוף נציגי  

 מובילה ישראלית סיכון הון קרן נציג 

 וידועה מצליחהאפ -סטארט חברת"ל מנכ 

 : פרסים .9

 20,000 ראשון מקום)לדוגמא:  הזוכות מהקבוצות אחת לכל ₪ 5,000-20,000 סך על: כספי פרס 

 שר מטעם מענק במסגרת הפרס לחלק ניתן(. ₪ 5,000 שלישי ומקום ₪ 10,000 שני מקום, ₪

 .התיירות

 ידה חומריים: מחשב נייד, טלפון סלולרי וכיו"ב. בד"כ אלו פרסים מבוקשים פחות. במ פרסים

 והאירוע מתקיים בשת"פ עם חברה מסחרית היא בדרך כלל תספק את הפרסים מטעמה. 

 ופרסום: ככלל, ובייחוד במידה והתחרות פתוחה לקהל הרחב, האינטרס המרכזי של המשתתפים  יוקרה

בתחרות יהיה קבלת פרסום לפיתוח. במקרים רבים אף מדובר בפיתוחים שכבר החלו עוד לפני התחרות 

והתחרות מהווה עבורם קרש קפיצה. על כן, ההישג המשמעותי ביותר מבחינת המשתתפים יהיה חשיפה 

 תבה עיתונאית, קידום הפיתוחים הזוכים באתר המשרד וכיו"ב. בכ

 


