
 חברי וחברות איגוד האינטרנט הישראלי,

, אין צורך להפליג 2018המרחב האינטרנטי הישראלי שייך לכולנו. לכל אזרחי מדינת ישראל. בשנת 

בתיאורים אודות חשיבתו של האינטרנט לדמוקרטיה ולחברה הישראלית. פחות טריוויאלי הוא 

 הציבור הישראלי.תפקידו של איגוד האינטרנט הישראלי, לפחות בעיני 

איגוד האינטרנט הישראלי, בעיני, צריך להיות אבן שואבת לכל אדם שאינטרנט חופשי וציבורי 

חשוב לו, ודוגמה ומופת לחברה הישראלית. לשם כך, איננו יכולים להרשות לעצמנו להיות ארגון 

י החברה ללא קהילה. איננו יכולים, בעידן בו הנוכחי, להישאר ספונים כקהילה סגורה בפנ

על מנת להבטיח את יכולתו של האיגוד לשמור על המרחב הדיגיטלי הישראלי חופשי,  הישראלית.

 דמוקרטי ופתוח, הוא זקוק לקול ציבורי ברור וחזק. הוא זקוק לקהילה חיה ותוססת.

איגוד האינטרנט צריך להוביל קהילה חזקה ופעילה, לערוך כנסים ופעילויות, מיטאפים 

איגוד צריך להוביל שיח עכשיווי, בועט וחי. האיגוד זקוק למתנדבים מקרב הציבור והאקאתונים. ה

ולערוך פעילויות, ובעיקר להיות גוף חשוב ופומבי בציבוריות הישראלית. איגוד האינטרנט צריך 

להיות מעורה ומעורב בהייטק הישראלי ובסצנת הסטארטאפים ולתת ערך מוסף לקהילה העושה 

רק באמצעות התחדשות ופעילות יכול איגוד האינטרנט  הן הוא אחראי.שימוש בתשתיות עלי

להגשים את מטרותיו וייעודו. רק כך יוכל להיות גוף מוביל ומשפיע ולהבטיח אינטרנט חופשי 

 ודמוקרטי.

לכן אני רץ. אם אבחר, אני ארתום את כל ניסיוני בהתנדבות ובניהול )מתנדבים ועובדים( על מנת 

תח קהילה ולצאת החוצה אל הקהל הישראלי, להעז ולהתנסות בפעילויות חדשות לסייע לאיגוד לפ

שיגשימו את מטרותיו. כמו כן, אפעל לקידום ופיתוח קהילת האיגוד, וכן אהיה קול פעיל בוועד 

 המנהל של האיגוד הדוחף לתעוזה ולחידוש פעילויות ציבוריות של האיגוד.

אני מכהן בתפקידי הנהלה בארגונים נוספים. כמו כן,  עם ידע משפטי ונסיון רב בעולם העמותות,

יש לי נסיון בבניית קהילות וניהולן. יחד עם זאת, לאחר מספר שנים של עבודה והתנדבות בעולם 

 ההייטק ובסצנת הסטארטאפים הישראלית, חוצפה והדחף לשנות לא זרים לי. 

ות חדשים ולהגדיל את השפעתו על קולכם חשוב לי, על מנת שנוכל להוביל ביחד את האיגוד למחוז

 הציבוריות הישראלית.

 

 בברכה,

 ארוד בליסה


