שמי רועי בסר ,התחברתי לאינטרנט בפעם הראשונה בשנת  .1992מאז אני שם ,בסייבר! עוסק בתחום
הגנת תשתיות תקשורת ,רשת ואבטחת מידע מזה  26שנה .עבדתי עם מרבית ספקי האינטרנט
בישראל ,גם כשכיר וגם כספק חיצוני .עבדתי גם עם ספקי אינטרנט בחו"ל והתקתי מערכות להגנת
משתמשי הקצה .אני מאמין בניטרליות הרשת ובזכות לפרטיות ברשת.
בשנתיים האחרונות במקביל להצטרפותי כחבר לאיגוד האינטרנט ,התחלתי לפתח קורסים וללמד הגנת
סייבר .אני מלמד הן באקדמיה ,בטכניון ובקריה האקדמית אונו והן במכללות טכנולוגיות פרטיות .היה לי
הכבוד ללמד את קורס הפיילוט להסמכת "מיישם הגנת סייבר" – קורס שפוקח על ידי מערך הסייבר
ומשרד העבודה ,בסיומו כל בוגרות הקורס הוסמכו .בימים אלו אני בתהליך הסמכה "בודק תאימות סייבר
לשרשרת אספקה" של מערך הסייבר ומכון התקנים ,תהליך ביקורת אותו יתבקשו לעבור ספקים של
גופים המונחים על ידי מערך הסייבר.
כחבר וועד באיגוד האינטרנט אפעל לקידום הארגון כאוטוריטה מקצועית למשתמש הביתי ,אפעל
להגדלת מעגל החברים ולהגברת שיתוף הפעולה עם מערך הסייבר הלאומי ומוקד  105של המשרד
לביטחון פנים.
מהן אותן ניטרליות הרשת והזכות לפרטיות ברשת? ניטרליות המאפשרת לספק אינטרנט להגדיר
חבילות שירות שונות להגברת רווחיות ותחרותיות .ניטרליות רשת בה הרגולטור לא מחייב ספקי
תקשורת לסנן תכנים שלשיטתו אינם ראויים מחד ,ומאידך מאפשרת למשתמש ברשת לסנן תכנים
הפוגעים בפרטיותו.
לאחרונה נחשפנו להצעות חוק לתיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון  -חובת סינון אתרים
פוגעניים) בעוד פעולת החקיקה נראה שנכתבה על ידי מומחים מטעם עצמם ,הפעילות השנייה מבורכת.
אני יודע כי איגוד האינטרנט פועל כדי לשמור על רשת האינטרנט ניטראלית ,ועומד איתן אל מול הצעות
החוק הבקשות לעקר ניטראליות זו ולפגוע בזכות הגולשים לפרטיות .יחד עם זאת עדיין צריך ללוות
תהליך זה עם הגברת מודעות ל"סכנות" הטמונות ברשת ,בין אם מדובר בתכנים פוגעניים או קוד זדוני.
האינטרנט מזה זמן מה אינו רק כלי מחקר או בידור ,הוא גם כלי עבודה .ככזה ,גלישה ללא הפרעה
וניטרליות רשת הן דבר שהאמור להיות מובן מאילו .האם אנחנו נערכים נכון לעתיד? שנת  2020ממש
מעבר לפינה ,אך האם הרשת שלנו ערוכה ובטוחה יותר לשימוש? עם מעט עבודה על ידי התעשייה,
בהכוונה ורגולציה נכונה ,הרשת תוכל לנוע בכיוון הנכון.
במרוצת השנים האינטרנט הפך ממותרות למוצר צריכה בסיסי ,אולם אחוז גדול ממשתמשי האינטרנט
אינם בקיאים בסכנות ובדרכי ההתגוננות הפשוטות יחסית .איגוד האינטרנט ,לדעתי צריך להיות מקור
הידע למשתמש הביתי בכל הקשור להגנה עצמית בסייבר.
כחבר וועד באיגוד האינטרנט אפעל לקידום הארגון כאוטוריטה מקצועית וכתובת עבור המשתמש הביתי
על ידי הנגשה של מידע טכני ,התראות והנחיות המתקבלות ממערך הסייבר הישראלי ומהרשות
לפרטיות .באיגוד האינטרנט חברים כיום כ 600חברים רשומים ,מדוע לא כל משתמשי האינטרנט חברים באיגוד

זה? כחבר וועד באיגוד האינטרנט אפעל להגדלת מעגל החברים ,צעד מתבקש כדי לחשוף את פעילות
האיגוד ולקדם את מטרותיו.

תמיכתכם במועמדותי לוועד איגוד האינטרנט ובחירתכם בי תאפשר הרחבת היריעה בנושאים בהם מטפל האיגוד.
תודה.
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