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אז למה לשכור משרד, 
כשאפשר לשתף את מקום העבודה?

share
עוד לפני שפרצו לחיינו הרשתות החברתיות, למדנו לעשות 

 ...Napster בהתחלה שיתפו מוסיקה פיראטית עם .Share
עכשיו משתפים כמעט הכל. למה להחזיק קבצים גדולים 

במחשב, כשאפשר לשתף בענן. במקום לקנות מכונית, 
אפשר לשתף נסיעות עם UBER. במקום לנפוש במלון, 

.AirBNB משתפים את הבית עם



. dogetherאז הקמנו את 

enjoy
אנחנו כבר מזמן לא עובדים כמו ההורים שלנו. הטכנולוגיה 

הפכה אותנו ליותר גמישים וניידים. אנחנו לא אוהבים
להישאר במקום אחד 40 שנה ולפרוש עם שעון זהב, אבל 

אנחנו עדיין זקוקים לאינטראקציה עם בני אדם )טוב, לא
כולם(. אנחנו מחויבים לשתף את המשאבים שלנו כדי 

לשמור על הסביבה, והכי חשוב - אנחנו רוצים מקום עבודה
שכיף להגיע אליו.

ב- dogether אין דבר כזה ”עוד יום עבודה משעמם 
במשרד“. אצלנו נפגשים יזמים, חברות היי טק וסטארט אפ,
עצמאיים ופרילאנסרים. יש כאלה שבאים ליום או פעם ב..., 

ויש כאלה שנשארים כל החודש. כולם יחד מהוים סוג
של קהילה דינמית של אנשים יוזמים, חולמים ויצירתיים, 

שנהנים מחברה דינמית, יצירתית, מתקדמת ומשתפת.



הפרילאנסרית
”עזבתי משרד כי הרגשתי כבולה. 
אני זקוקה למרחב כדי לפרוח, אני 
זקוקה להשראה. אצלי כל יום זה 

יום לימודים, לומדת מכל אחד.“

meet
מה סגנון העבודה שלך? יש לך בכלל סגנון עבודה? 

תיכננו את dogether כדי לתת מענה למגוון רחב 
של אנשים עם סדרי עדיפויות שונים:

העצמאית
”אני עובדת איפה ומתי שאני רוצה. 

אבל נמאס לי מבתי קפה. זה לא 
לעניין. אני צריכה מקום אבל כזה 

שמכבד את החופש שלי.“

הפרגמטי
”יש לנו עסק קטן אבל אנחנו 
צריכים להתפקס כדי לגדול 

ולפרוץ קדימה. אני לא יודע איזה 
גודל של משרד אנחנו צריכים, אם 
בכלל. מה שאנחנו צריכים עכשיו 

זה בסיס מרשים.“

היזם
”אני בונה סטראטאפ, אז אני צריך 
לשמור על ההוצאות. מצד שני אני 
צריך את הווייב של אנשים סביבי, 

הרבה קפה, אז אני לא יכול להיתקע 
בין 4 קירות משעממים.“



discover
ב- dogether אין שעון נוכחות ואין בוסים מעצבנים או קוד לבוש 

(למרות שחלוק אמבטיה זה קצת על הקצה, אפילו בשבילנו).

מצד שני יש הרבה דברים טובים:



חלל עבודה מעוצב ומרשים ברמה גבוהה.
משרדים פרטיים מאובזרים ואזורי מפגש משותפים.

סביבת עבודה שכיף להגיע אליה בבוקר (או מתי שמתאים לך).
תמחור גמיש על בסיס יומי/שבועי/חודשי.

מפגשים חברתיים, סדנאות בנושאים מגוונים, קורסים לפיתוח
העסק ועוד.

תמיכה טכנית צמודה, כולל תוכנות ייעודיות.
איזורי מפגש ואי רוח מאובזרים וחדישים, והרבה קפה משובח.

הרבה. קפה.
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?dogether מה היתרונות במקום כמו
טוב ששאלת, למרות שלא הצבעת...

יש לך מקום עבודה עכשווי ומצויד בכל השירותים והפינוקים 
של ”משרד“, בלי המחויבות.

התשלום והשימוש הוא גמיש, לפי הצרכים המשתנים שלך.
יש לך מקום מרשים לארח לקוחות ולקיים פגישות, בסביבה 

מכובדת ופרטית.
יש לך מקום עבודה שהוא בעצם קהילה של אנשים יצירתיים 

ויוזמים כמוך, שהופך את יום העבודה להרבה יותר מהנה.
אפשרות לנטוורקינג ויצירת שיתופי פעולה מועילים להגדלת

הפעילות העסקית.
לשירותך תמיכה טכנית 24/7 .

•
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grow



learn
dogether academy

אצלנו ב- dogether חושבים כל הזמן איך להעיף את העסק שלך 
קדימה. איך למקסם אותו בשבילך.

בשביל זה הקמנו את:

כדי ליצור קהילה חזקה ומשפיעה באמצעות עריכת 
סדנאות, סמינרים, פאנלים וקורסים. המטרה היא שיתוף 

פעולה ושיתוף ידע. כי ידע זה כוח, וזה בדיוק מה 
שהעסק שלך צריך.

קורס ”שיווק ומכירות, וקורס ”פיננסים ומשפט“.
מרצים מקצועיים ומובילים בתחומם.

לחברי dogether הקורסים הם חינם. עלות הקורס 
לאורחים הוא בין 600 - 1200 ש״ח לשיעור.

אפשר להרשם לכל קורס מראש דרך האתר.

•
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כשעובדים במקום כמו dogether נהנים מיתרונות שאי אפשר 
אפילו לתמחר. זה הרבה יותר מכסף או בונוס או כל המונחים 

שעזבנו במשרדים ה“רגילים“.

כל יום אפשר לפגוש אנשים חדשים ומעניינים, מתחומים שונים.
הפריה הדדית, בריינסטורמינג אקראי, רעיונות גדולים נולדים 

כשחולמים יחד.
כל אחד בוחר איך לעבוד - לבד, בצוות, בישיבה, בשכיבה או 

בעמידה על הראש. מה שעובד.
סביבה יצירתית ודינמית, קהילה של אנשים יוזמים, ואוירה 

שיכולה להעיף את העסק שלך קדימה.
סדנאות מגוונות, שיתופי פעולה, הרצאות ועוד פעילויות 

שמגרות את התאים האפורים.

•
 •

 •

 •
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inspire





choose
משרד פרטי

משרד פרטי מרוהט, 
מאובזר ומעוצב

(1-8 אנשים)

תשלום חודשי 
ללא התחייבות

כניסה בשעות 
הפעילות

לאונג׳ מפנק ובר 
שתייה חופשי

שימוש בחדרי 
הישיבות במתחם

גישה לקהילה 
וארועים חופשית

כתובת עסקית 
וניהול הדואר

חיבור חופשי 
לאינטרנט

הדפסות

24/6

משרד פרטי-גמיש

משרד פרטי מאובזר
ומותאם לצרכייך

תשלום ע“פ שעות

קבל בדיוק מה שאתה רוצה. שלם רק על מה שאתה צריך.

קצת כמו טלויזיה בכבלים, רק בלי להיות כבול לשום דבר.



לאונג׳ וקהילה

לאונג' לעבודה יומיומית
הכירו שותפים עסקיים 

חדשים

תשלום חודשי 
ללא התחייבות

כניסה בשעות 
הפעילות

לאונג׳ מפנק ובר 
שתייה חופשי

שימוש בחדרי 
הישיבות במתחם

גישה לקהילה 
וארועים חופשית

כתובת עסקית 
וניהול הדואר

חיבור חופשי 
לאינטרנט

הדפסות

חדר ישיבות
לאירוח חברות

חדרי ישיבות מעוצבים
ומאובזרים במגוון 

גדלים (4-12 איש)

תשלום גמיש 
ע״פ שעות



locate
dogether עזריאלי ממוקם ב“מחלף ראשונים“, בדיוק מעל 

תחנת הרכבת, על ציר הרוחב 431 , בין ראשון לציון ונס ציונה, 
בין כביש 4 וכביש 6.

dogether בחרה למקם את עצמה במתחם עסקים עזריאלי 
ראשונים הכולל מגוון מסעדות ושוק אוכל תוסס ואפילו חדר 

כושר מתקדם. המיקום המרכזי, שפע החניה, הנגישות הגבוהה 
לתחבורה ציבורית ולתחנת רכבת ”ראשונים“ הופכים את 

מיקומה של dogether לבחירה הנכונה לחברות המובילות 
בעולם העסקים.

לא מסוגל להביא את הרעיון המנצח? לך תעשה קצת סיבוב 
חלונות ראוה, אולי משם תבוא ההשראה. לא עוזר? רוץ קצת 

על המסילה בחדר הכושר. או שב בלאונג‘ שלנו ודבר עם 
אנשים. שתף. בסוף זה יגיע.



אז מתי רואים אותך אצלנו?
אם יש לך שאלות, נשמח לענות. אם מתחשק לך לקפוץ 
ולהתרשם, הדלת תמיד פתוחה (אבל מאוחר בלילה, יכול 

להיות שרק עצמאי אחד עם דדליין יהיה שם...)

לפרטים נוספים:

1700-70-70-51

join



www.dogether.co.il


