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שני16 ,אוקטובר ,2017 ,כ״ו תשרי
מבלי לפגוע בזכויות.
תשע״ח
לכבוד:
מר יאיר פרנק,
רשות התקשוב הממשלתית,
בדואר אלקטרוני.
הנדון :מערכת  ,ckanהפרת רשיון  aGPLודרישה להעברת עותק מקוד המקור.
א.נ,
אני פונה אלייך בשם מרשתי ,חברת קפלן ייעוץ קוד פתוח בע"מ.
 .1מרשתי היא חברה הפועלת בתחום התוכנה החופשית והקוד הפתוח ,ומספק ייעוץ לגורמים מסחריים ולגורמים
שלא למטרות רווח .בין פרויקטי הייעוץ של מרשתי ,היא נתקלה במערכת  ,ckanהמאפשרת הצגה וניהול של
מסדי נתונים.
 .2מערכת זו מורשית לציבור תחת רשיון  ,Affero General Public Licenseאשר קובע ,בין היתר ,כי:
Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the Program, your modified
version must prominently offer all users interacting with it remotely through a computer network (if
your version supports such interaction) an opportunity to receive the Corresponding Source of your
version by providing access to the Corresponding Source from a network server at no charge,
through some standard or customary means of facilitating copying of software. This Corresponding
Source shall include the Corresponding Source for any work covered by version 3 of the GNU
General Public License that is incorporated pursuant to the following paragraph.
 .3קרי ,בכל שינוי שמבוצע בתוכנה ,יש לספק למשתמשי הקצה את הזכות לקבל את קוד המקור המשונה של
התוכנה.
 .4מרשתי גילתה כי רשות התקשוב עושה שימוש במערכת  ckanבאתר  data.gov.ilוכי בשימוש זה אינה עומדת
בתנאי רשיון ה  ,aGPLקרי :אינה מעמידה לרשות הציבור עותק מקוד המקור המשונה.
 .5מרשתי מבקשת כי תעמיד לרשותה ,ולרשות כלל הציבור עותק מקוד המקור ששינתה רשות התקשוב.
 .6ככל שלא תעשה כן ,הרי שרשות התקשוב תמצא בהפרת רשיון ה  ,aGPLוככזו לא תהא בעלת זכות להשתמש
בתוכנת .ckan
 .7אם מרשתי לא תקבל ,בתוך שבעה ימים מיום קבלת מכתבי זה ,עותק מקוד המקור ,הרי שתפנה לבית המשפט
המוסמך לצורך מתן צו עשה כזכותה בדין ,וכן תפנה לבעלי הזכויות על מנת שאלו יפעלו לאכוף את זכויותיהם,
קרי לבקש צו מניעה שיאסור על רשות התקשוב לעשות כל שימוש במערכת .ckan
 .8מרשתי בטוחה כי רשות התקשוב מעוניינת לציית לחוק ,וכי תעמיד זאת בהקדם .ככל שתזקקו לסיוע בנושא,
מרשי ישמח לעזור.
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