
מוריס קאהן
איש עסקים ופילנתרופ   

מוריס קאהן נולד בשנת 1930 בדרום אפריקה ועלה לישראל בשנת 1957. 

הוא החל את פעילותו העסקית בשנות ה–60 כאשר פרסם את מדריכי הטלפון "דפי זהב", תוך שהוא מסתייע בצורה חדשנית ביכולות ממוחשבות 
שרק פותחו בשנים אלה.

הוא היה בין מייסדי קבוצת עורק, שפיתחה את שרותי התקשורת, המדיה והידע, שהחלו ב"דפי זהב", תוך שימוש מתמיד בטכנולוגיות החדשות 
שפותחו. 

בשנת 1982 הקימה קבוצת עורק את חברת "אמדוקס", שהפכה עם השנים לחברת פיתוח החיובים וניהול קשרי לקוחות הגדולה בעולם. במרוצת 
.AIG–השנים השקיע קאהן במגוון חברות, ביניהן "ערוצי זהב", "קווי זהב", "נטוויז'ן", "מקסימדיה", "נטקום" ו

בשנים האחרונות מנתב קאהן את עיקר פעילותו למטרות פילנתרופיות וליזמות בתחומים רבים כגון חינוך, תרבות, מדע, מחקר, רווחה ועוד.

בתחום החינוך ייסד קאהן את ארגון  LEAD — תכנית לפיתוח וקידום מנהיגות צעירה בישראל, הנחשבת כמובילה בתחומה בעולם. התכנית 
מעודדת השקעה בקידומו ובחינוכו של הדור הצעיר כמי שיכול להיטיב עם החברה כולה. LEAD שם לעצמו כמטרה לשנות את תרבות המנהיגות 

בישראל, לחזק ערכים חברתיים ודמוקרטיים ולעודד אחריות ציבורית וקהילתית בקרב הדור הצעיר.

ו' במקצועות  ג' עד  והוראה של תלמידי כיתות  דיגיטלית חדשנית ללימוד  למוריס קאהן מעורבות רבה במיזם "עת הדעת" — פלטפורמה 
הליבה - אנגלית, עברית, מתמטיקה ומדעים, המתנהלת בלמעלה מ–100 בתי ספר בישראל וכן בבתי ספר רבים ברחבי העולם, בין השאר בארצות 

הברית, צרפת וסינגפור.

בתחום המדע והמחקר קידם קאהן פרויקטים חדשניים רבים שמטרתם לקדם פתרונות בענפי המדע והרפואה, בין היתר בפיתוח טכנולוגיות 
עמותת                            של  המשמעותי  התומך  הוא  קאהן  בנוסף,  כולה.  האנושות  של  ולעתידה  לרווחתה  החשובים  יבולים  של  תפוקה  לשפר  שנועדו 

"SPACE IL", שמטרתה לעורר עניין בקרב ילדים בישראל בתחומי המדע, ובמדעי החלל בפרט. 

אהבתו של קאהן לים ולאיכות הסביבה באה לידי ביטוי בפעילויות רבגוניות לאורך השנים. הוא הקים את עמותת "צלול", ארגון סביבתי שמטרתו 
לשמור על איכות הסביבה, בדגש על ימים ונחלים, דרך שימור, הגברת מודעות, חינוך, פעילות אקטיבית ומחקר. באמצעות פעילותה הענפה 
והמגוונת, נחשבת כיום "צלול" לשומרת הסף של הים ושל הנחלים בישראל. כמו כן הקים את חברת "Coral World", חברה בינלאומית המנהלת 

ומתחזקת מצפים תת ימיים ואקווריומי ענק בישראל וברחבי העולם )בהם המצפה התת ימי באילת(. 

על תרומתו הרבה לאיכות הסביבה בישראל קיבל קאהן בשנת 2008 את פרס "הגלובוס הירוק" ובשנת 2011 את אות "יקיר ישראל יפה".
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בהוקרה על תרומה מגוונת ורבת שנים למען ביסוס כוחה הכלכלי והחברתי של ישראל; 
על מנהיגות יוצאת דופן תוך חדשנות ויצירתיות מתמדת שהביאה את מפעליו בתחום 

הטלקומוניקציה להיות מובילים ברחבי העולם; על תרומתו הרבה לפיתוח הסביבה הימית ושמירה 
על איכותה מתוך הבנה שהים הוא משאב יקר שחשוב לשמרו; על השקעה בפרויקטים חדשניים 

מתוך הכרה בחשיבותם של מחקר וטכנולוגיה; על הצבת החינוך ופיתוח מנהיגות בקרב דור העתיד 
בראש סדר העדיפויות, תוך אמונה עמוקה כי העשייה והמעורבות החברתית של הצעירים תפרה 

בחומר וברוח את החברה הישראלית כולה.
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