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Y7  הינו מרכז ייחודי להנבטת חדשנות הממוקם ביפו, שהינו חלק מרשת בינלאומית של מרכזים דומים.  המרכז מפגיש בין בוגרי

אקדמיה בעלי מגוון תחומי ידע וכשרון מהארץ ומהעולם, אל מול תחומי צורך נבחרים הקוראים לפיתוח פתרונות חדשניים בעלי 

מכשירה וחונכת את משתתפיה בתהליכי פיתוח של מוצרים ושירותים  Y7לערך כלכלי. תכנית  פוטנציאל  לשילוב בין ערך חברתי

חדשים אל מול אותם צרכים בגישת "חשיבה עיצובית". בתום התכנית ניתנת למשתתפים ההזדמנות להיות שותפים להקמת חברות 

  טנציאלים.ולהיחשף לבעלי עניין ומשקיעים פוסטרטאפ סביב רעיונות נבחרים, 

מאפשר אקולוגיה פלזמתית להתנסות מעשית בתהליכי חדשנות ופיתוח, והוא מיועד לצעירים בעלי חזון ובסיס ערכי איתן,  Y7מרכז 

 הבאים מתחומי העיצוב, ההנדסה, מחשבים, אמנות, יזמות חברתית, אדריכלות, מנהל עסקים, מדעי החיים ומדעי החברה.

ף ביפו, בעל מספר מקומות מוגבלים. התכנית מזמינה את משתתפיה להתנסות חיה ייפתח מחזור נוס 2014בתחילת חודש מרץ 

 וייחודית, לתקופה של ארבעה חודשים. התוכנית תקנה למשתתפיה:

 .התנסות בתהליך פיתוח תפיסתי, יצירתי ויזמי על בסיס מתודולוגיות מתקדמות 

 חו"ל.מפגש מקרוב עם צרכים גלובליים, וקשר עם מרכזי חדשנות דומים ב 

 אפ בתחום ערכי.-הזדמנות להקים סטארט 

 תחומי.–עבודה עם צוות רב 

  חניכה וליווי אישיים ומקצועיים על ידי צוות קבוצת

"פנזא", החובק נסיון ועומק מקצועי מובילים 

 וגלובאליים.

 .חשיפה לשותפים פוטנציאלים, ולבעלי עניין משמעותיים 

 עותית תוך חוויה מעוררת השראה, והרפתקה מכוננת ומשמ

 לקיחת חלק בחזון בונה לעתיד.

ההשתתפות בתכנית מותנית במעבר ראיון קבלה, ובתשלום כיסוי 

 ש"ח בחודש. 400הוצאות בסיסי של 

 תנאי קבלה בסיסיים:

 .יצירתיות גבוהה, דמיון נבואי, והנעה פנימית לפריצת דרך 

 .מחוייבות אישית ורצון לתרום לחזון עתידי 

 ות טובה בצוות, עם יכולת התמודדות עם קשיים מנטליים.כושר מנהיגות והשתלב 

 .אחריות אישית, אמינות גבוהה וגישה ערכית הכוללת רצון לתרומה חברתית ואנושית 

 .יוזמה, יכולת יישומית טובה, ומיומנויות ביצוע 

 .תפיסה רחבה ודחף לחקור ולרכוש ידע חדש 

מלא, כתובת, רקע אישי, דוא"ל ומס' טל' למייל:  להשתתפות במפגש מועמדים ותיאום ראיון יש לשלוח שם

contact@penzagroup.net 
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