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 השקעות אחראיות בישראלקידום אמצעים ל

 הקרן להשקעות אחראיות – 2alueVקרן , מנהלת שותפה נדן, –נגה לבציון 

 Greeneyeחברת הייעוץ והמחקר , מנכ"ליתו

 מנהלים תקציר

 ,ESG- Environmentalהשקעות אחראיות הן השקעות אשר מפנימות שיקולי סביבה, חברה וממשל תאגידי )

Social and Governanceשל החברות לעמוד  במטרה לבחון את חוסנן .( בתהליכי קבלת החלטות ההשקעה

. ולנצל הזדמנויות צמיחה. השקעות אחראיות הן פרקטיקה מוכרת בעולם בנושאים אלו, ולהתמודד עם הסיכונים 

, בהם אחראיות זאתטריליון דולר של נכסים בעולם מנוהלים על בסיס אסטרטגיה  20מעל ל   0202נכון לאוגוסט 

 .  BNP Paribas, CALPERS, Blackrock  : המובילים בעולםפיננסים הגופים ה

השקעות  מבחינה ערכית והן מבחינה פיננסית. מבחינה ערכית, רבים הן יש יתרונות השקעות אחראיות ל

תורמות לפתור את הבעיה עולם בתחומי הכלכלה, החברה, והסביבה ובאימפקט חיובי מייצרות אחראיות 

לציבור להתאים את  ת . בנוסף השקעות אחראיות מאפשרוחיצוניות"עלויות "המהותית של קיומם של 

הסיבה לאימוץ הנרחב של הם רבים הפיננסים היתרונות ם להעדפותיהן הערכיות.  אולם דווקא ההשקעותיה

תשואות המראות הלימה חיובית בין השקעות אחראיות וביצועים פיננסים; : בצורה נרחבת כל כך אסרטרטגיה זאת

בעולם גדל והולך התעניינות ורצון ציבורי  ;סביבתיים וחברתייםכלכליים רבים חדשים הנובעים מנושאים סיכונים 

אחראיות לפחות השקעה בחברות פחות אימצו השקעות אחראיות הופכים רבים שובישראל; גופים פיננסים 

והרגולציה הפיננסית העולמית המייצרת סביבה רגולטיבית המעודדת משקיעים לשקול יצירת ערך לטווח  ;רווחיות

   .בהשקעות ESGהארוך ולשלב גורמי 

שהובלו על חשובות התפתחויות רגולטיביות , למרות בתחילת הדרך באימוץ השקעות אחראיותעוד בישראל אנו 

 0202א לציבור שפורסם בקיץ רשל "אמץ או גלה", וקול קו 0202ידי רשות שוק ההון שפרסמה הנחייה בדצמבר 

 . ESGביחס לדיווח חברות בתחומי ברשות לניירות ערך 

: תפיסה מוטעית לגבי רווחיותן של נובע מקיומם של מספר חסמים ההון הישראלי אל מול העולםשוק של הפער 

השקעות אחראיות, חשש מהכנסה של פרמטרים חדשים בהשקעות, חוסר ידע בנושא שילוב השקעות אחראיות 

ק המאפשרת להשקיע ר IRAההשקעה, מגבלת העלויות המותרות לתשלום לגורם חוץ, מגבלת ה  כיבתהלי

 ומגבלת מסלולי הגמל .  , בקרנות זרות

ארוכי טווח אחראים בהם גופים פיננסים להקים מסלולי השקעה ולעודד אלו,  חסמים להתמודד עם במטרה 

קופות פנסיה, קופות גמל, גמל "להשקעה", קרנות השתלמות, ותוכניות "חיסכון לכל ילד", אנו ממליצים לפעול 

מהגבלת התשלום לגוף עות הנדרשות לצורך אימוץ השקעות אחראיות החריג את ההשקלבמספר מישורים: 

לאפשר לגופים להקים מסלולים אחראים ללא  מסויימת או לבטלה בכלל, לתקופה(  2.00% -חיצוני )מגבלת ה

 ESGקשר למגבלת מסלולי הגמל, לחייב את הגופים המוסדיים להגדיר קריטריונים לחברות בעיתיות מבחינת 

להשקיע בקרנות ישראליות. ולאמת את דיווחי  IRAבדומה לנוהל הקיים עבור "חובות מסוכנים", לאפשר למשקיעי 

 . ביחס להוראה של "אמץ או גלה" הפיננסים  הגופים



 

 

השקעות אימפקט הן חשוב לציין כי נייר עמדה זה לא כלל התייחסות ל"השקעות אימפקט", 

במטרה להשיא תשואה חברתית או סביבתית מדידה, לצד תשואה  השקעות במיזמים, בקרנות ובארגונים

 . 1כלכלית

 

 השקעות אחראיות? זהמה 

 ,ESG- Environmentalשיקולי סביבה, חברה וממשל תאגידי ) פנימותהשקעות אחראיות הן השקעות אשר מ

Social and Governance למדדים ( בתהליכי קבלת החלטות ההשקעה. במסגרת השקעות אלו, בנוסף

. זאת במטרה לבחון הפיננסיים, חברות נבחנות על אופן התנהלותן מבחינה סביבתית, חברתית וממשלת תאגידי

השקעות אחראיות הן פרקטיקה של החברות לעמוד ולהתמודד עם סיכונים, ולנצל הזדמנויות לצמיחה.  את חוסנן

טריליון דולר מהנכסים  20והערכה היא שכיום כ .  נמצאת כיום בזרם המרכזי של ענף הפיננסים., ומוכרת בעולם

 בעולם מנוהלים על פי אסרטגיה של השקעות אחראיות. 

על ידי הגופים הפיננסים הגדולים בעולם , אשר הוקם The Principle of Responsible Investment -הבארגון 

המדווחים  2גופים בעלי נכסים 200-מנהלי השקעות ו 262,0 0202לאוגוסט  חברים נכון ,ומגובה על ידי האו"ם

נמנים כל הגופי השקעה הגדולים  PRIבין הגופים הפיננסים החתומים על ה . מדי שנה על פעילותם בתחום

  . BNP Paribas ,Calpers, Blackrock בהם לדוגמא בעולם: 

 

  השקעות אחראיות סיבות הערכיות, הכלכליות והפיננסיות לאימוץ ה

יע שיקולים סביבתיים, חברתיים מהתועלתניות שבגינם משקיעים וגופים פיננסים בוחרים להטמעבר לסיבות 

השקעות אחראיות ישנן סיבות ערכיות להשקעות אחראיות.  , כפי שיפורט בהמשך,וממשל תאגידי בהשקעותיהם

ציבור מאפשרות  להשקעות אלה סביבה. והחברה, ות אימפקט חיובי על העולם בתחומי הכלכלה, המייצר

"לא כל הרווחים  באה לידי ביטוי באמירהוהיא המהות פשוטה  להתאים את השקעותיהם להעדפותיהן הערכיות.

, תחום, אימרה הלקוחה מתוך אחד המאמרים המכוננים ב3נוצרו שווים, רווחים מסויימים טובים יותר מאחרים"

(0200 )Value4Creating Shared   . רס טולכן יש כאן אינ, באופן שמייצר ערךמשקיעי האימפקט מייצרים רווח

במידה מסויימת תחילת הם גם השקעות אחראיות משקיעים לעודד השקעות אחראיות. לרגולטור ולמשותף 

והעובדה שהמחיר , אתגרים הכי משמעותיים בכלכלה המודרניתאחד ה –לאתגר של "עלויות חיצוניות" הפתרון 

 וצרים והשירותים שהעסקים יוצרים.אינו מגלם, את העלויות החיצוניות של המ

לשקף את העלות האמיתית של ייצור מוצרים  - השקעות אחראיות מאפשרות להפנים את העלויות החיצוניות

 –היתרון יכול להינתן ע"י: המשקיעים יתרון לאותן חברות עם פעילות חיובית יותר. ולהעניק ושירותים בעייתיים 

                                                             
1 http://www.socialfinance.org.il 

directory-resources/signatory-https://www.unpri.org/signatories/signatory2 
3 "r"Not all profits are created equal, some profits are better than othe  

 
 4 Feb 2011. –Jan  Kramer, "Creating Shared Value", Harvard Business Review, M. Porter &,M 

value-shared-creating-idea-big-https://hbr.org/2011/01/the  

 
 

https://www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory-directory
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value


 

 

אשר יהיו  –ככל שהאימפקט חיובי יותר, הצרכנים  הכאשר יגרמו לעלות ההון להיות נמו

היכולה לקבוע רגולציה שתרע את מצבן של  –נאמנים יותר לחברות המייצרות אימפקט חיובי יותר, וגם המדינה 

שירותים ושכמותם, יגרמו לכך שהמחירים של המוצרים וה חברות המייצרות אימפקט שלילי. המהלכים הללו

  .אימפקט חיובי יותר, כך מחיר מוצריה יהיה זול יותרתייצר ככל שחברה כך וישקפו את מחירם האמיתי, 

 

 שבעיקרן פיננסים:  המגמה העולמית של גידול בהשקעות אחריאות נובעת ממספר סיבות

פיננסים. אחד  קיימת הלימה חיובית בין השקעות אחראיות וביצועים רבים מראים כימחקרים  – תשואות. 0

מחקרים  0222שבחן כ  Deutch Asset Managementשנעשה בשיתוף  נליזהא-המעניינים הינו מתה המחקרים

או תשואה עודפת בשילוב זהה  תשואהשיש הוכיחו  מהמחקרים 70%והראה ש  0200ל  0792שנעשו בין השנים 

מהמחקרים  2%ראלית( לעומת רק מראים תשואה נט 07%מראים תשואה חיובית, ו  62%בהשקעות ) ESGשל 

של חברות מתבטא בחוסנן  ESG. מעניין שהקשר החיובי הזה בין תשואה ל 5גיעה בתשואותשמעידים על פ

בתקופות נמצא כי  Blackrock על ידי בית ההשקעות 0202. במחקר שפורסם באפריל דווקא בתקופת משבר

 6.גיליםאת המדדים הר "לנצח"הצליחו  ESGמדדי  דווקאבשנים האחרונות  משבר

 -ארגון ה וגדלים באופן מתמיד. על פי הסיכונים אתם יתמודדו הכלכלות בעולם משתנים – ניהול סיכונים. 0

World Economic Forum  הסיכונים המהותיים ביותר שאתם יתמודדו הכלכלות בעשור הקרוב הינם אירועי

 ןסיכונים שהכלכלות יתמודדו איתאלו  7.ואובדן המגוון הביולוגיערכות לשינוי אקלים, ימזג אויר חמורים, חוסר ה

  יום נערכות לסיכונים אלו.את אותן חברות שכבר כ קיעים אחראים בוחרים, ומשהקורונהמגפת גם בחלוף 

מחקר שנעשה על ידי מורגן . ציבור רחב יותר ויותר מעוניין ודורש השקעות אחראיות - התעניינות ורצון ציבורי. 3

מצא כי  נשאלו על העדפותיהם ביחס להשקעות אחראיותשהעצמאיים בארה"ב מלקוחותיו  0,222 בקרבסטנלי 

 8.ישולבו פרמטרים סביבתיים וחברתייםשלו שבניהול הכסף  ןמעוניי )בעיקר בקרב דור המילניום(מכריע הרוב ה

 Social Finance שנעשה עבור ארגוןבישראל סקר הוא ממש לא לבד. אבל מוביל טרנד זה, אולי ום נידור המיל

Israel  וחברת הייעוץGreeneye הסקרים חברת )ע"י (Rotemar כי טענו מהנשאלים  60%-ל עלממצא ש

הגמל ינהלו את  וקופות שמנהלים את קרנות הפנסיה שהגופים" ובמידה רבהלנו במידה רבה מאד  חשוב"

 כהשקעות אחראיות. ההשקעות 

 

 

                                                             
5 n, Alexander, ESG and Financial Performance: Aggregated Friede, Gunnar and Busch, Timo and Basse

dence from More than 2000 Empirical Studies (October 22, 2015). Journal of Sustainable Finance & 
233, 2015, DOI: 10.1080/20430795.2015.1118917. Available at -Investment, Volume 5, Issue 4, p. 210

https://ssrn.com/abstract=2699610 SSRN: 
6 -investing-education/sustainable-investorhttps://www.blackrock.com/corporate/literature/

resilience.pdf 
7 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 
8 -investing-leresponsib-socially-www.morganstanley.com/ideas/sustainable

millennials-drive-growth 

סקר : עד כמה חשוב לך שהגופים שמנהלים את קרנות הפנסיה וקופות הגמל 

 אחראיות?ינהלו את ההשקעות שלהם בהשקעות 

https://ssrn.com/abstract=2699610
https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf


 

 

 

 

 

אימצו אסטרטגית השקעות אחראיות המובילים בעולם הגופים הפיננסים  - בקרב הגופים הפיננסים . קונצנזוס4

אלצו לקבל אשראי יקר יותר. כך וי להיות אטרקטיביות כלכליתיפסיקו  - כך שחברות שלא יעמדו בפרמטרים אלה

ומסיט את הוא משנה את מדיניות ההלוואות שלו כי  0207בנובמבר הודיע  יאהאירופ הבנק המרכזי לדוגמא

צהיר מנכ"ל בלאקרוק, לארי פינק, , ה0202 ם לאחר מכן בינואריכחודשי .9השקעותיו מהשקעה בדלקים מאובנים

גופים פיננסים רבים אחרים מצהירים על שילוב, סינון  ,ובדומה 10להשקיע בחברות פחם. כי הם מפסיקים

 בניהול ההשקעות שלהם.  חברה וממשל תאגידי ,ומעורבות בנושאי סביבה

 

מכשירי מדיניות התומכים במשקיעים  222הכלכלות הגדולות בעולם זוהו כמעט  02ב  -הרגולציה העולמית  .5

מהמהלכים הרגולטיבים  )למעלה ממחצית בהשקעותיהם. ESGגורמי ולשלב  לטווח הארוךיצירת ערך לשקול 

 כלי מדיניות: שלושה סוגי  םישנ(. 0202-0206וצרו בין נ

  (תקנות לקרנות הפנסיה, )דרישות גילוי כחלק מהצהרת עקרונות ההשקעה •

גמישים  וולנטרים, והינםקודים קיימים בעיקר באסיה,  –( Stewardship codeקודים התנהגותיים ) •

בתאגידים לקידום התנהלותם בתחומי ה  והחשיבות של מעורבות ESGומתייחסים במפורש לבעיות 

ESG . 

ממשלות או של  הנחיות לתאגידים מנדטוריות או וולנטריות – ESGהנחיות לדיווח תאגידים בתחום ה  •

שמי( לדווח על התנהלותן בתחומי ה )עם או בלי כוח רגולטורי ררשויות לא ממשלתיות, כגון בורסות 

ESG . 

 

 בישראל שקעות האחראיות ההמצב תמונת ה

למרות הטיעונים הפיננסיים והכלכליים המשכנעים להשקעה בצורה אחראית, שוק ההון הישראלי אינו מצטרף 

ם האחרונות . בשניPRIלמגמה, וישראל נמצאת במקום שאירופה היתה בו לפני למעלה מעשור בטרם הוקם ה 

 יש מספר התפתחויות אך עדיין מדובר על קמצוץ אל מול ההון המנוהל בישראל. 

"משקיע מוסדי יצהיר במסגרת  כי בה קבעהש 11של "אמץ או גלה" 0202רשות שוק ההון פרסמה הנחייה בדצמבר 

המדיניות שאותה הוא מפרסם, האם בקביעת מדיניות ההשקעה הוא מתייחס להיבטים של השקעות אחראיות, 

השקעות המתחשבות ברווחה חברתית בנוסף  -לעניין זה, "השקעות אחראיות"  .ואם כן יפרט היבטים אלה

                                                             
9 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307501 

10 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001314754 
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https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307501
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001314754
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י התומכים בשמירה על איכות לשיקולי הרווח הכלכלי, ובמסגרת זאת כללי ממשל תאגיד

 הסביבה, צדק חברתי ושמירה על זכויות אדם,". 

מסמך היוועצות אודות אחריות תאגידית ": קול קורא לציבור 0202באוגוסט בנוסף הרשות לניירות ערך פרסמה 

 . ESGבצורך לקדם רגולציה לתאגידים בתחום דיווח ה  ןשד ESG"12וסיכוני 

יישום של שההגופים הפיננסים לפרסם מדיניות השקעות אחראיות, אלא את ט המהלכים הקיימים הניעו במע

ישנן מספר גופים פיננסים המציעים מוצרים המגדירים עצמם  ניצניו.עדיין בפרקטיקות השקעה אחראית 

 . ואילו הן: ESG"אחראים" או 

 

 

  פסגות הצטרפו ל בית ההשקעותPRI  אנליזת התייחס ללוהחל  0202במאיESG חברות בהשקעות ב

 . הישראליות

  13אחראיבית ההשקעות אי בי אי הקים מסלול ניהול תיקים  

  ,בית השקעות קלריטי קפיטל, ניהול תיקיםSocially Responsible Investment Portfolio14  מיועד(

 למשקיעים אמידים(

 ( 2ואליו בריבועalueV )מיועד למשקיעים  15הקרן להשקעות אחראיות המשקיעה בחברות גלובלאליות(

 כשירים(

 מיועד למשקיעים כשירים( 16משקיעה במניות ואג"חים ערכים -קרן אביב ערכית( 

 17 המתבסס על מדד מעלה לאחריות תאגידית "קסם תל אביב מעלה" תעודת סל 

 של מגדל  קרן מחקהS&P 500 ESG MTF Sal 500 המחקה את מדד הP ESG  &S18 

 " מיטב מניות קרן נאמנותESG"19 ישראליות בחברות קשובות  ההמשקיע 

 20קרן נאמנות של דן אריאלי המשקיעה בחברות עם עובדים מרוצים 

  מודל 000סיגמא ת"א ESG 21 

ישנו גם  22.ר עונים על דרישות ההלכה היהודיתפיננסים אש יש מגוון של מוצרים לרשות הקהל הדתי בישראל

. המיקוד של מוצרים פיננסיים )ההלכה המוסלמית( השריעהל עקרונות ים עהנשענמסלולים מספר מצומצם של 

מחללות מהשקעות אחראיות מקובלות סביבתיים וחברתיים ומתייחס אישורים דתיים שונים בהם שונה דתיים 

  .הלוואה בריביתעוסקות בשבת או 

לקדם הקמה של מסלולים ארוכי טווח בהם קופות פנסיה, קופות בקידום השקעות אחראיות הינו האתגר המרכזי 

 גמל, גמל "להשקעה", קרנות השתלמות, ולאפשר תוכניות "חיסכון לכל ילד" במסלול אחראי. 

                                                             
 הרשות לניירות ערך – מסמך היוועצות אודות אחריות תאגידית וסיכוני אי . אס. גי  12
  ניהול תיקים אחראי – בית השקעות אי בי אי /13
14 https://www.claritycap.com/investment-strategies 
15 http://www.value2.co.il 
16 https://www.aviv-funds.com/copy-of 
17 https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=12927 
18 https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=297064 
19 https://www.bizportal.co.il/mutualfunds/quote/generalview/5118930 
20 https://www.ibi.co.il/%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99-4-d-model/ 
21 https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=21023 
22 https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx 

http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/KOLKORE/Pages/Kolkore190720.aspx
http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/KOLKORE/Pages/Kolkore190720.aspx
https://www.ibi.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-sri-socially-responsible-investing/
https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=297064
https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=297064
https://www.bizportal.co.il/mutualfunds/quote/generalview/5118930
https://www.bizportal.co.il/mutualfunds/quote/generalview/5118930


 

 

 

 עם העולם שוק ההון הישראלי לסגור את הפערהחסמים המונעים מ

חשוב להבין החסמים  ןאחראי, אמיתי ומהימ לעודד כלים פיננסים אלה, ובמטרה שאלה יעשו באופןעל מנת  

 בחסמים אלה:   טפלהקיימים בשוק ההון בישראל ביחס להשקעות אחראיות ול

קיימת דעה רווחת בציבור שיש לוותר על – לגבי רווחיותן של השקעות אחראיות תפיסה מוטעית .0

תפיסה זאת מוטעית, ואינה מתבססת על  ,תשואות כאשר בוחרים בהשקעות אחראיות. כפי שהצגנו

  המחקרים הקיימים היום.

 

 

להתנסות בתחום גופים הפיננסים בקיים חשש  - חשש מהכנסה של פרמטרים חדשים בהשקעות .0

מחשש  או שיטענו שבשל שילובם של אילו נפגעו לקוחותיהםחדש ושילוב של פרמטרים חדשים, מחשש 

 רהיהאמטענה המשתקפת מ הם להשקיע בחברות מסוימות,שדפוס ניהול השקעות חדש שכזה ימנע מ

 " . no one was fired for buying IBM" הידועה

צד שילוב השקעות אחראיות בתהליך ההשקעה דורש מיומנויות וכישורים נוספים ל - חוסר ידע .2

לאמץ תחום  מתקשיםן רבים מאנשי שוק ההו על כןכישורים הפיננסים הקיימים לאנשי שוק ההון. ה

 .שאין להם הכרות מעמיקה איתו

ת מיומנות, אשר כרוכה ודורשהשקעות אחראיות  –מגבלת העלויות המותרות לתשלום לגורם חוץ  .4

 -האחת בשתי דרכים: יש לפעול כדי שגופים פיננסיים יכנסו לתחום השקעות אחראיות בתשלום נוסף. 

להשקיע בקרנות ייעודיות עם מומחיות. קרנות אשר תוכלנה לתרום לידע בתחום לגוף הפיננסי עצמו. 

. המידע הזה במיוחד  ESGהדרך השנייה היא רכישה של מאגרי מידע על התנהלות התאגידים בנושאי 

יים רף יחד עם זאת, קנמוכה יחסית. מן חשוב בחברות לא ישראליות שההכרות של הגופים הפיננסים ע

גורם חוץ לכמעט בלתי אפשרית. לשלב , אשר הופכת את האפשרות לתשלום לגורם חוץ 2.00%של 

דמי הצלחה הנהוגים בקרנות גידור שונות אינן נכללות בהגבלה לכך שבתוך כך, חשוב להפנות את האור 

קיפות . דבר המאפשר למעשה לגבות מהלקוחות סכומים גבוהים הרבה יותר, עם פחות ש2.00%של ה 

 .)דמי ההצלחה אינם קבועים וישנו שוני בגובה הגבייה(

 להשקיע הוראה המאפשרתכיום קיימת  – IRA מניעה בהשקעה של קרנות ישראליות במסלולי .0

מגבלה זאת מייצרת  .זרות בלבדקרנות וקרן השתלמות בניהול אישי( ב )קופת גמל IRAמסלול ב

וקרן השתלמות בנות לעצמם קופת גמל ישראלים מעוניינים ל יםגם אם משקיעים אחראשבה  ,נומליהא

פוגעת  מגבלה זאתבאופן עצמאי, אסור להם להשקיע בשותפויות אחראיות ישראליות.  אחראית

  בתמריץ להקים קרנות כאלו בישראל.

בשל  אחראי חדש ממספר גופים פיננסים עלה החשש להקים מסלול –מגבלה של מסלולי גמל  .6

מסלול אחראי שהוא בא הקמת  היא והמשמעות בלבד, מאחר המגבלה הקיימת של עשרה מסלולי גמל

  על חשבון מסלול קיים.

 בישראללקידום השקעות אחראיות  הצעות



 

 

להשקיע את הכסף הישראלים  אפשר ללקוחותל, קדם השקעות אחראיות בישראללבמטרה 

להבטיח שלא חושפים את כספי החוסכים להשקעות בחברות  ועל מנתהעדפותיהם האישיות על בסיס שלהם 

  :מספר מהלכים תיות אנו מציעיםיבעי

מהגבלת התשלום לגוף חיצוני החריג את ההשקעות הנדרשות לצורך אימוץ השקעות אחראיות ל .0

 או לבטלה בכלל.  חמש שניםלתקופה של (  2.00% -)מגבלת ה

המסלולים  02כלול במגבלה של  שאינו יהיה במסלולי הגמל להקים מסלול אחראי לאפשר לגופים שונים .0

 . 

בדומה לנוהל הקיים  ESGלחייב את הגופים המוסדיים להגדיר קריטריונים לחברות בעיתיות מבחינת  .2

 עבור "חובות מסוכנים"

להשקיע בקרנות ישראליות. כיום משקיעים אחראים המעוניינים לבנות לעצמן  IRAלאפשר למשקיעי  .4

 . ישראליות אלא רק בקרנות זרותלהשקיע בקרנות אינים יכולים  IRAקרן פנסיה דרך ה 

 

 

מוצע כי הגופים . 0202את דיווחי הגופים ביחס להוראה של "אמץ או גלה" מדצמבר  רישה לאמתד .0

האם נעזרים הפיננסים המצהירים כי הטמיעו השקעות אחראיות ואימפקט, יענו על השאלות הבאות: 

האם קיים דיווח לגבי תוצאות  האם יש איש מקצוע שאחראי להטמעה? ?ואימפקט  ESGבכלי מידע 

 התהליך ? 

 

 הגיעה העת לקדם השקעות אחראיות בישראל

לאפשר למשקיעים אחראים ראל, אחראיות בישההשקעות לקדם את ה הגיעה העת מתוך מה שעלה לדיון עד כה,

התשואות המיוחסות בנוסף לערך הפיננסי של , המתאים להעדפותיהם האישיות ,לקבל שירות שמטיב עימם

כפי שמאפשרים לבחור בין השקעות מסוכנות יותר או פחות על בסיס פרמטרים בדיוק  .להשקעות אחראיות

חשוב לאפשר כך לאוכלוסיה הדתית היהודית והמוסלמית, שמייחדים השקעות כשרות כמו פיננסים גרידא, או 

 לעשות כן. יתאים לסולם הערכים שלהםלאנשים המעונינים שהכסף שלהם 

אנשים המעונינים שקרן הפנסיה לנשים עמידים בעלי יכולות, אלא גם קיימת רק לאאסור שהתהיה הזכות הזאת 

 . ינוהל בצורה אחראית, היחידי, או חסכונם של ילדיהם םנושזהו חסכ ,שלהם

, ESGבלי להתחשב בפרמטרים של מניתן היה להשקיע כיצד  נתההבעוד מספר שנים לא רב, אנו סמוכים, כי 

ערכיים, הסביבתיים, החברתיים, הכלכליים ה –האספקטים  לחיובי בכלמייצרת אימפקט השקעה זו מהות שכן 

  .זה הזמן להצטרף למגמה העולמית ולהתניע את הגלגלים בכיוון הנכון בשוק ההון הישראליפיננסים. וה

 


