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 ך,לכבוד

 איגוד האינטרנט הישראלי אשר נמצאים לצידי ב חבר או חברה 

  'המפקח' –ת יהונתן כהן בחירהנדון:  
 של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  2022לוועד המנהל 

,  2011באוקטובר    25  -ב  שנים,  11לפני    עם האיגוד הייתה  ההיכרות הראשונה שלי .1
בה    HTML5FEST  אשר נערכה בכנס  תחרותה ברמת גן, כחלק מ בכפר המכבי 

 בלבד.   HTMLמבוסס    Guitar Heroאשר פיתח משחק    WEBכמפתח  התמודדתי  

אז   .2 למי הב כבר  הישראלי  האינטרנט  איגוד  בתוך  כיום  שיש  האתגר  את    נתי 
בפעי יותר  מעורבים  להיות  המעוניינים  וחברותיה  של  מחבריה  החברתית  לות 

על החברה   יותר  גדולה  ובעלי השפעה  יותר  להיות משמעותיים  ובאמת  האיגוד 
 ו חיים. הישראלית בה אנ

שמרים    איש העשייה  ,טכנולוגי  -מהמקום בו אני מגיע, תמיד הייתי היזם החברתי   .3
 יוצר את האימפקט. כדי לראות את השינוי שהוא רוצה לראות בעולם ו את הכפפה  

בהתנדבות  ו  ,תףכשוחלק  לקחתי  או  ,  , יזמתים החברתיים שהרמתיבין המיזמי .4
 : ןמיזמים חברתיים כגוניתן למצוא   ,בהובלתם  מלאה

a. בנות ובני    300  -למעלה מ  ם במשך שניםאשר קיד  מיזם חברתי   -  הדור הבא
 היזמות והטכנולוגיה בישראל. נוער בתחום  

b. מ בישראלוקהילת  הטכנולוגי  החינוך  ומובילות  בכירים קהילת    -  בילי 
אשר   ובכירות  וסטארטאפים  עמותות  הייטק,  חברות  ממשלה,  ממשרדי 

עבור כלל המוטבים  נות כדי להגדיל את האימפקט החברתי  פים רעיו משת
 שלנו. 

c. T.O.M  מקהיל   -  גלובל אשר  י ת  בישראל  יקרים    והועתקההתפתחה 
בעולם,  למקומ  נוספים  טכנולוגיים  ה  בות  פתרונות  ועבור יוצרים  יחד 

 אנשים עם צרכים מיוחדים.

d.   נוצ'ה וה, בו המדרילסהספר לס בית    -  נתניהמדיה   מתנדבים   DJ  -כים 
 וההשתתפות ללא עלות. 

e.  ועוד.  – ועוד 

  את הרוח הצעירה איגוד האינטרנט הישראלי,  וועד מנהל  ולחן  אני מביא איתי לש .5
 . ת, טכנולוגית וזו אשר יוזמת ומחדשתקהילתי , החברתית

מ .6 למעלה  של  ניסיון  לי  בפיתוח    15  -יש  ש ב,  WEBשנים  בתפקיד  צה"ל  ירתי 
היםפיקודי    -טכנולוגי   בעברבחיל  ל   י,  חברה  לי  והקמת  יצירת  הייתה  חדשנות 

 . Technical SEOוכיום אני עושה להם   קהילות לארגונים גדולים
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מיזמים חברתיים לאוריינות דיגיטלית,  בכוונתי לקדם    כחבר וועד מנהל באיגוד  .7
בקהילות   מלאOpen Sourceתמיכה  אימוץ  תשתיות  ,  של  ונגיש  מהיר   ,

וחה לכל חבר  דלת פת  –רשת עם יתרונות ברורים ולא פחות חשוב    יופרוטוקול 
איוחבר הת  שותפים  גוד  להיות  או  ליזום  המעוניינים  הישראלי,  אינטרנט 

  ילות האיגוד. פעת לתית הרלוונטיבמעורבות חבר

גוד האינטרנט הישראלי, שלחתי  השנתיים האחרונות, מאז שאני חבר באי  במשך .8
קורמות עור וגידים ואף לקחת  ופעילויות שאני מעוניין לראות  למיזמים  הצעות  

 חלק פעיל בהן אבל הרגשתי שאין אוזניים קשובות. 

ליכולת להצביע ההרגשה ה .9 איגוד בשנתיים האחרונות שפרט    כללית שלי כחבר 
ת חבר או חברה באיגוד ואין  ו כדי להמשיך להיבבחירות השונות, אין ערך מספק  

 כל משמעות לחברות. 

בזה  ש  האינטרנט הישראליכחבר וועד מנהל באיגוד  בכוונתי עם כניסת תפקידי   .10
ועבור חברי  עבורך  חה  ו , לייצר דלת פתקולךזכות  בו  ךזכותתקווה באני אזכה ב

נוספים איגוד  וערוץ  , הכוללים  וחברות  אליי  מתן  ישיר  כדי  עד  אוזן קשבת  עם 
 . של מרעיון למציאותומעשי תמיכה מלא 

א .11 אליילמעשה  לחייג  אותך  מזמין  כעת  כבר  לשלו ני  כדי  ,  מייל  או  וואטסאפ  ח 
לשתף אותי ברעיונות ובמיזמים השונים שהיית רוצה לראות יותר ובכלל כחלק  

 האיגוד. ויות מפעיל

באיגוד האינטרנט הישראלי,  החברות  לשנות את מעמד  כדי    -כות בקולך  אשמח לז .12
 שר הוא היום. מזה א  תי ומעורב חברתית וקהילתילמעמד הרבה יותר משמעות 

 

 בכבוד רב,
 'המפקח'נתן כהן, יהו
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