
 NETWORKING
יצירת שיתופי פעולה עסקיים מניבים 

במעגלי הקהילה העסקית, בתוך המתחם 
ומחוצה לו.

 MENTORING
היזמים והמנטורים שעובדים עם דיירי 

המתחם מדריכים את הדיירים בנושאים 
עסקיים מגוונים.

 FUNDING
 צוות המתחם, המנטורים והיזמים 
 מסייעים בקבלת גישה למשקיעים 

באמצעות רשת קשרים ענפה.

 ערך משמעותי להתפתחות עסקית
רשת OpenValley  מספקת מרחב עבודה השראתי ובעל ערך רב ליזמים, חברות הזנק ומובילי חדשנות באמצעות שיתופי פעולה ונטוורקינג, מנטורינג 

 ותמיכה בתהליכי מימון, שותפות ופיתוח עסקי. המתחמים פועלים במודל Eco-WorkingSpace המשלב בין מתחם עבודה מרווח ומעוצב, לבין חיבור 

עם מגוון גופים וחברות במשק המקומי והעולמי. כל השירותים מותאמים באופן אישי לצורכי היזמים והארגונים המתארחים במתחמים, תוך מתן תשומת לב 

קפדנית לדרך הטובה והנכונה ביותר להאצת צמיחתם.

כדיירי המתחם תיהנו מהאוירה הייחודית שמייצרת ומעודדת שותפויות וקשרים עסקיים בין הדיירים עצמם ועם חברות המציעות הטבות בלעדיות לחברי 

הקהילה שלנו. כמו כן, המנטורים והמייסדים שעומדים מאחורי כל מתחם מסייעים לחברות הזנק וליזמים לגייס משקיעים ושותפים חדשים בדרך להצלחה, 

 לצד קיומם של אירועי העשרה וידע בתחומי היזמות והחדשנות.

 הטבות משמעותיות לאזור פיתוח א׳
אזור התעשיה ביקנעם, בו ממוקם מתחם OpenValley נמצא באזור עדיפות לאומית )אזור פיתוח א׳(, המקנה לחברות הממוקמות בו הטבות משמעותיות 

דוגמת הטבות במיסים ובגיוס עובדים, מסלולי מענקים והקלות שונות מהרשות לחדשנות, איתה רקמה OpenValley שיתוף פעולה מקצועי והדוק.

מייסדי המתחם

ברוכים הבאים ל- יקנעם. 
המקום בו יזמים, חברות הזנק וארגונים מקבלים הרבה 

מעבר למקום מעוצב שנעים לעבוד בו.

MENTORING. NETWORKING. FUNDING.

ה
על

מ
מל

ם 
אי

רו
ן: 

חפ
 ר

ם
לו

צי



*

חברי הקהילה במתחם
הקהילה העסקית במתחם כוללת הרכב ייחודי של חברות הזנק צעירות ובוגרות, לצד יזמים ונציגויות 

של ארגונים ישראליים ובין-לאומיים הזקוקים לסניפי לוויין מחוץ לאזור המרכז. בנוסף, צוות המתחם 

מגייס נותני שירותים בתחומים שונים העובדים ומתפתחים יחד עם דיירי המתחם. 

מסלולי עבודה 
 כרטיסיית 10 כניסות לחלל המשותף, לתקופה של שלושה חודשים.

 חופשי-חודשי לחלל המשותף.

 עמדה קבועה במשרד פרטי או משותף )עד 8 אנשים במשרד(.

עיצוב מוקפד ואבזור עשיר עד הפרטים הקטנים

 Wi-Fi
וסיב אופטי

חדרי 
דיונים

 לאונג׳ 
לאירוח

  חדרי 
ישיבות

 משרדים 
מאובזרים 

מרפסת 
פתוחה

מטבח 
משותף

 פינות 
ישיבה 

מיקום וגודל המתחם
גודלו של המתחם החדשני הוא 1000 מ״ר והוא מכיל עד 165 מקומות עבודה. הוא ממוקם על עורק 

תחבורה ראשי בלבו הפועם של אזור התעשיה וההייטק ביקנעם, במרחק חמש דקות נסיעה מתחנת 

 הרכבת הקרובה, לצד חברות עולמיות מובילות, וסמוך לקניון G ובו מסעדות, שירותים עסקיים 

ובתי קפה. 

שעות פתיחה
 המתחם פתוח לדיירים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 

צוות המתחם נמצא במקום בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00

חדרי ישיבות
דיירי המתחמים מתאמים בקלות את השימוש 

בחדרי הישיבות והדיונים לפי צורכיהם באזור 

האישי באתר האינטרנט או במזכירות. 

Board Room - עד 25 משתתפים  
 חדרי ישיבות בינוניים - עד 12 משתתפים  

 חדרי ישיבות פרטיים - עד 6 משתתפים  

לאונג׳ להרצאות - עד 70 משתתפים

בכל חדרי הישיבות וההרצאות מותקן ציוד 

הקרנה ושמע משוכלל. 

MEETUPS-פעילויות, אירועים ו
יש לעקוב אחר הלוח החודשי המפורסם 

 במתחם, המופיע גם באתר האינטרנט 

של הרשת.

 פגישות מנטורינג אישיות 
עם המייסדים והמנטורים

 הפגישות מתקיימות במתחמי הרשת 

והתיאום מתבצע דרך מזכירות כל מתחם. 

שירותים משלימים
נציגויות ארגונים

חברות הזנק בוגרות
חברות הזנק צעירות

בואו לצמוח ולהתפתח!
לפרטים נוספים ולתיאומים נשמח לשמוע מכם:

 www.openvalley.co.il | office@openvalley.co.il | הצמיחה 1, יקנעם
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