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מובילים חדשנות בישראל
תת כותרת המתארת את נושא המצגת



OpenValley אודות רשת
האווירה הייחודית במתחמים מייצרת ומעודדת שותפויות וקשרים עסקיים בין הדיירים, 

במקביל ליצירת שיתופי פעולה עם חברות המציעות הטבות בלעדיות לחברי הקהילה של 

המתחם. 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. כל אלה הם חלק בלתי נפרד ממודל העבודה הייחודי 

שבבסיס כל מתחם ברשת.
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המתחמים שלנו
 OpenValley הצטרפו ליזמים, לחברות ההזנק ולארגונים המוצאים במתחמי 

הרבה מעבר לחללי עבודה מעוצבים שנעים לעבוד בהם:

מתחם קיסריה

מתחם רמת ישי

מתחם יקנעם
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קבלו סיוע בגישה למשקיעים, מנטורינג עסקי ונטוורקינג איכותי במתחם העבודה החדש 

בקיסריה. גם מתחם עבודה מעוצב המכיל משרדים משותפים ופרטיים וגם מקום שנותן 

ערך משמעותי לפיתוח העסקי של חברות ההזנק, הארגונים והיזמים העובדים ממנו:

מתחם קיסריה

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

חופשי-חודשי לחלל המשותף
עמדה קבועה בחלל המשותף באזורי המשרדים

עמדה קבועה במשרד פרטי או משותף

חדרי ישיבות
אודיטוריום פנימי - עד 40 משתתפים
חדר דיונים ראשי - עד 30 משתתפים

חדרי ישיבות בינוניים - עד 15 משתתפים
חדרי ישיבות פרטיים - עד 6 משתתפים

לאונג׳ להרצאות - עד 100 משתתפים

מיקום המתחם
 ,4 וסמוך לכביש  המתחם החדשני ממוקם בלב פארק התעשייה של קיסריה, צמוד לתחנת רכבת   

וסביבו מגוון מסעדות ובתי קפה. למתחם צמוד בית קפה-מסעדה ומוביל אליו מעבר פנימי. 
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חדרי ישיבות
חדר דיונים ראשי - עד 40 משתתפים

חדרי ישיבות פרטיים - עד 7 משתתפים
לאונג׳ להרצאות - עד 100 משתתפים

קבלו סיוע בגישה למשקיעים, מנטורינג עסקי ונטוורקינג איכותי במתחם העבודה החדש 

בקיסריה. גם מתחם עבודה מעוצב המכיל משרדים משותפים ופרטיים וגם מקום שנותן 

ערך משמעותי לפיתוח העסקי של חברות ההזנק, הארגונים והיזמים העובדים ממנו:

מתחם רמת ישי

מסלולי עבודה
כרטיסיית 10 כניסות לחלל משותף, לתקופה של שלושה חודשים

חופשי-חודשי לחלל משותף
עמדה קבועה במשרד פרטי או משותף )עד 8 אנשים במשרד(

מיקום המתחם
רגועה.  אווירה  הכפרי משרה  ועיצובו  פסטורלי  נוף  ממנו  נשקף  העמק,  בלב  שוכן  הייחודי  המתחם   
בסמוך לו נמצא מרכז קניות ואזור תעשייה ובו מסעדות ובתי קפה רבים.  המתחם ממוקם קרוב מאוד 

לעורק תחבורה ראשי ונגיש.
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חדרי ישיבות
Board Room - עד 25 משתתפים

חדרי ישיבות בינוניים - עד 12 משתתפים
חדרי ישיבות פרטיים - עד 6 משתתפים

לאונג׳ להרצאות - עד 70 משתתפים

קבלו סיוע בגישה למשקיעים, מנטורינג עסקי ונטוורקינג איכותי במתחם העבודה החדש 

בקיסריה. גם מתחם עבודה מעוצב המכיל משרדים משותפים ופרטיים וגם מקום שנותן 

ערך משמעותי לפיתוח העסקי של חברות ההזנק, הארגונים והיזמים העובדים ממנו:

מתחם יקנעם החדש

מסלולי עבודה
כרטיסיית 10 כניסות לחלל משותף, לתקופה של שלושה חודשים

חופשי-חודשי לחלל משותף
עמדה קבועה במשרד פרטי או משותף )עד 8 אנשים במשרד(

מיקום 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. 
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