משרד התקשורת
לשכת הדובר

הודעה לעיתונות

ד' כסלו תשע"ד
22/99/2293

שר התקשורת גלעד ארדן נפגש עם סגן נשיא גוגל
העולמית ,וינט סרף ,שנחשב לאחד מאבות האינטרנט
השר ארדן:
"לצד עידוד המעבר לשידורים על גבי האינטרנט ,שבו אני
מאמין ,חשוב לי מאוד לשמור על היצירה המקורית
בישראל ,ואנו נצטרך למצוא את הדרך ,להבטיח את
עתידה ,כאשר רוב השידורים יעברו לאינטרנט
שיתוף פעולה עם גוגל העולמית יסייע לנו למצוא דרכים
נוספות להנגשת השימוש באינטרנט ובמהפכת המידע גם
לאוכלוסיית הקשישים שאיננה נהנית מספיק מיתרונות
הרשת "
==========================================
שר התקשורת גלעד ארדן נפגש היום ,ה' ,עם סגן נשיא גוגל העולמית ,וינט סרף,
שהנו אחד מאבות האינטרנט.
סרף הנו אחד הפעילים והמעורבים ביותר בקידום העקרונות של אינטרנט פתוח.
הוא מייחס חשיבות גדולה ליכולת ניצול הפוטנציאל העצום של ספקטרום התדרים
לשם הטמעת מגוון שירותים ושימושים.
בפגישה עלתה חשיבותה של רשת האינטרנט הפתוחה והיכולת לקדם באמצעותה
תחרות וחדשנות בשוק ,לצד גישור על פערים חברתיים.
שר התקשורת ציין כי רשת האינטרנט היא מנוע לקידום חברתי ,וממחקרים
שנערכו עולה כי מהירויות גלישה והורדת קבצים באינטרנט ,מביאות באופן ישיר
לעליה בתל"ג הלאומי .מכאן חשיבותה החברתית ,לגישור על פערים בחברה בין
מרכז לפריפריה ,סיוע לעסקים קטנים ,ופיתוח מיומנויות של השכלה מרחוק.
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משרד התקשורת
לשכת הדובר
השר עדכן את מר סרף ,כי לאחרונה ,פעל משרד התקשורת להכנסת תחרות בתחום
תשתיות האינטרנט כדי להעלות את מהירות הגלישה ולעודד פרישת סיבים
אופטיים.
לצד עידוד המעבר לשידורים על גבי האינטרנט ,שבו אני מאמין ,ולמקום החשוב
שיש לגוגל ,כמפתחת של יוטיוב בעניין ,ציין השר ,חשוב לי מאוד לשמור על
היצירה המקורית בישראל ,ואנו נצטרך למצוא את הדרך ,להבטיח את עתידה של
היצירה המקומית ,כאשר מסת השידורים תעבור לאינטרנט.
שיתוף פעולה עם גוגל ,סבור השר ,יכול לסייע להחדרת הקידמה והחשיפה למידע
בכל מקום בישראל ,גם באזורים שאינם נהנים מנגישות לפירות הקידמה וההשכלה
הגבוהה בישראל .השר ציין כי אוכלוסייה גדולה בישראל – ציבור הקשישים לא
נהנית מספיק מיתרונות הגלישה ברשת .השר מאמין שיש להגביר את המודעות
בקרבה לנושא ,באופן שיביא לחיבור חזק יותר בינה לבין האוכלוסייה הצעירה –
נכדים ותלמידים ,וייצור שפה משותפת ביניהם.
כחברה ש ידועה בתמיכתה בחדשנות ובעידוד כלים חדשניים לקבלת מידע ,השר
ביקש לשמוע מסגן הנשיא סרף ,ומאנשי החברה ,על תחומי המחקר ופיתוח בהם
פועלת גוגל ולהגביר את שיתופי הפעולה והעברת המידע שרוכשת החברה ,לידיעת
הציבור בישראל.
השר ארדן הדגיש את תמ יכתה הנחרצת והבלתי מעורערת של ישראל ,בכך שרשת
האינטרנט ,כמקום המסמל חירות מחשבתית ,דמוקרטיה ופלורליזם ,צריכה
להישאר תמיד פתוחה ,חופשית ונגישה לכל.
ד"ר יחיאל שבי
הדובר
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