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 לכבוד,
 חברי וחברות איגוד האינטרנט הנכבדים

 

 .2018לבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( לשנת  מועמדות הגשתהנדון: 
 

 שלום רב,

 הנני מתכבד להגיש בזאת את מועמדותי כחבר בוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי.

וולובלסקי, בוגר לימודי תואר ראשון בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ותואר ראשון שמי אורי  .1

במשפטים. בנוסף, הנני מוסמך במנהל עסקים ומוסמך במשפטים, כאשר את לימודי התואר השני 

 ם בניו יורק.אבמשפטים למדתי באוניברסיטת פורד

חוקר רבות את בדיו. כמו כן, אני ועוסק בתחומי המשפט המסחרי על כל ר שנים 9עורך דין מזה הנני  .2

מרצה במסלול האקדמי המכללה למנהל בנושא של לשון הרע ובריונות תחום דיני טכנולוגיה ופרטיות. 

 ברשת.

נוכח עיסוקי בתחום דיני טכנולוגיה והגנת הפרטיות, אני משתתף בפורומים שונים בתחום של פרטיות  .3

חום מזל"טים( ובכנסים בינלאומיים )בתחום של לשון לרבות בישיבות ועדת הטכנולוגיה של הכנסת )בת

 , מאגרים ביומטריים ונושאים נוספים המקיימים ממשק עם האינטרנט(. IOTהרע, פרטיות, 

לאורך השנים פרסמתי מאמרים בתחומים של לשון הרע, פרטיות, מזל"טים ועוד במספר כתבי עת  .4

  בינלאומיים וישראליים מובילים.

הה, אותה אני רואה בתחום דיני הטכנולוגיה, אינטרנט והפרטיות, אני חבר בארגון לאור החשיבות הגבו .5

 . International Association of Privacy Professionals-ה

( IOTהאינטרנט של הדברים )הולך וגדל בקצב מסחרר. ברצוני להדגיש כי השימוש ברשת האינטרנט  .6

הולך ותופס תאוצה בכלל ממשקי החיים ובנוסף, הגישה הרחבה שהאינטרנט מציע והנגשת המידע 

תורמים לצמצום הגבולות, ולהגדלת הנגישות והזמינות של רשת האינטרנט החל מילדים קטנים וכלה 

במבוגרים. לכן, אני מאמין בהמשך פיתוח ממשקים שונים, אשר השתמשו ברשת האינטרנט ככלי 

 ר חיי הפרט, העבודה, המחקר, והפיתוח תוך הנגשת המידע ושיתוף פעולה פורה. לשיפו

אני מאמין כי יש להשתמש ברשת האינטרנט ולהנות מפירותיה, אך חשוב לשמור על פרטיות  .7

המשתמשים ברשת, שכן, משתמשים אלו הינם הדיוטות ואינם בקיאים ברזי השימוש ברשת ובנתונים 

 ימוש ברשת. הרבים הנאספים במסגרת הש

על תרבות שיח ראויה ורהוטה ואני מתנגד לכל בריונות ברשת, תוך ניצול כמו כן, אני דוגל בשמירה  .8

 הרשת והמקלדת לצורך שאיננו הולם את מטרת השימוש. 

 למען קידום מטרות אלו, אשמח להיבחר לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי .9

 תפקיד.אודה לקבלת תמיכתן ואמונכם לבחירתי ל

   בכבוד רב, 

 אורי וולובלסקי, עו"ד


