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 WeSourceהתאגידים קוראים לכם לקחת חלק במיזם 

WeSource - ספקים מכל הגוונים 

ומבקשים לשלב אתכם בתהליכי , תאגידים וחברות גדולות מחפשים עכשיו עסקים מגוונים יציבים

 .הרכש המגוון שלהם

 וקבוצת בנק לאומי ובמימון 2000ציונות בשיתוף , "יסמין"ביוזמתה ובניהולה של עמותת , WeSourceמיזם 

ולהקים מאגר ספקים ייחודי ,  קבע לעצמו מטרה לספק מענה לבקשת התאגידים הגדולים במשק,שטראוס

ה כספקים אל עסקים הוא פלטפורמה לעידוד השילוב השוטף של WeSource. יציבים מגוונים מעסקיםשמורכב 

, בנק הפועלים, מייקרוסופט, דלתא,  ישראלטבע, דן אנד ברדסטריט, CBCקבוצת : בתאגידים הגדולים בישראל

כחלק מאסטרטגיית , שמחלקות הרכש שלהם- בנק לאומי  ועוד תאגידים נוספים , יונילוור,  ישראלשטראוסקבוצת 

 .מחפשות להעשיר את מצבת הספקים בעסקים מגוונים יציבים, החברה

 כפלטפורמה WeSourceאת " יסמין"כדי לענות על דרישת התאגידים לשילוב עסקים מגוונים כספקים בנתה 

, בשיתוף עם החברות הגדולות והתאגידים, ומציגה, פעילה שמאפשרת חיבור ישיר בין התאגידים לעסקים עצמם

 . והכל למען הצלחת שיתוף הפעולה, תכנית מסוגלות מקיפה שכוללת תהליך הכשרה וליווי צמודים

 ?מיהם עסקים מגוונים

 עסקים, עסקים בבעלות נשים, בעלות מיעוטים מהעסק נמצא ב51%שלפחות עסקים קטנים ובינוניים 

עסקים כחול לבן , עסקים מקומיים, עסקים חברתיים, (י הגדרת המדינה"עפ) כלכלית-מהפריפריה החברתית

אנשים בעלי , יוצאי אתיופיה, חרדים,  ערבים:עסקים שמעסיקים אוכלוסיותו (י הגדרת המדינה"עפ)

 . מוגבלויות ואוכלוסיות בסיכון

WeSource ,דרך שנולד מתוך שיח משותף עם נציגי רכש מתאגידים וחברות ענק כמו -כמיזם חדשני ופורץ

, דרך ארץ, CBCקבוצת , יונילוור, AIG,בנק לאומי , קבוצת שטראוס, טמבור, דלתא, טבע ישראל , מייקרוסופט

האנשים ,לטובת העסקים הקטנים בישראלאמיתי כלכלי ושינוי חברתי נועד להוביל , ואחרותאינטל ישראל 

 .ולטובת המשק הישראלי כולו, שמאחוריהם

 !אתם חלק מהשינוי החברתי והכלכלי במשק הישראלי
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WeSourceולשמש מודל לקידום ,  מציע למאות העסקים הראשונים שייקלטו במאגר לקחת חלק בתהליך הפיתוח

 . הרכש המגוון בישראל

הכשרה ופיתוח מסוגלּות עסקית לעבודה עם , וזוכים בתהליך ליווי, תו עסק מגווןהעסקים המתאימים מקבלים 

שמזכה אותם , מצורפים למאגר ראשון מסוגו בארץ*  מגוונים שנבדקים ונמצאים מתאימיםםעסקי. תאגידים

ליצירת , ולאפשרויות שיתוף פעולה עם עסקים מקבילים, בגישה לפלטפורמה ייעודית מלאה בהזדמנויות עסקיות

 . פתרונות משולבים לתאגידים

 . מקבל הזדמנות ראשונה מסוגה לצמיחה עסקית ולשיתוף פעולה עם תאגידיםWeSource- עסק מגוון ב

 ? מקדם את העסק שליWeSourceאיך 

WeSourceלצמיחה ושואפים לעבוד עם , מוכוונים להצלחה,  מיועד לעסקים יציבים שעונים להגדרה של עסק מגוון

 .  המאגר הוא קפיצת מדרגה משמעותית לעסקים שמבקשים להתרחב ולגדול.תאגידים

 הקריטריונים להגשת מועמדות*

 עסק מגוון יציב .1

  שנים ומעלה3ותק של  .2

  עובדים ומעלה3מעסיק  .3

 ₪ מיליון 20 אלף עד 500מחזור שנתי של  .4

 רשום כחוק ומשלם שכר כחוק .5

 נמצא במגמת צמיחה .6

 בעל נוכחות באינטרנט .7

 !והצטרפו לשינוי עכשיו, WeSourceהבטיחו את מקומכם במאגר 

 .השאלוןמלאו את , WeSource- לבדיקת זכאותכם להשתלבות ב

 .אנחנו ניצור קשר עם המועמדים המתאימים

, אם תהיינה, התקשרויות אלה.  אינו מבטיח התקשרות עסקיות בין התאגידים לבין העסקים המגווניםWeSource- הבהרה *

 .הן באחריותם הבלעדית של התאגידים והעסקים המגוונים

WeSource -ספקים מכל הגוונים 

 !גם אתם יכולים לעשות עסקים בגדול

https://goo.gl/forms/ignSxRpsvHrni3jA3
https://goo.gl/forms/ignSxRpsvHrni3jA3

