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עדכון לקוחות
הוראת הממונה על שוק ההון - השקעות

אחראיות בגופים מוסדיים

 
לקוחות וידידים יקרים,

 
 

וחיסכון ביטוח  ההון,  שוק  רשות  לאחרונה  שפרסמה  בהוראה  אתכם  לעדכן  מבקשים  אנו 
של מנהלות  וחברות  ביטוח  (חברות  מוסדיים  בגופים  אחראיות"  "השקעות  למדיניות  בקשר 

 
קופות גמל וקרנות פנסיה).

 
 

בהוראה שפורסמה ביום 3.12.2017 קבעה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כי על גוף
"השקעות של  להיבטים  שלו  ההשקעות  במדיניות  מתייחס  הוא  האם  להצהיר  מוסדי 
בהוראה מוגדרת  אחראית"  "השקעה  אלה.  היבטים  לפרט  עליו  כן,  ואם  אחראיות" 
בכך הכלכלי".  הרווח  לשיקולי  בנוסף  הכוללת,  החברתית  ברווחה  המתחשבת  כ"השקעה 
מחייבת ההוראה, לראשונה, את הגופים המוסדיים להתייחס במדיניות ההשקעה שלהם גם

 
לשיקולים שאינם פיננסיים בלבד.

 
 

זאת, כך מבהירה הממונה בהוראה, על רקע כך ש"נושא זה תופס לאחרונה חלק הולך וגדל

 
בשיח הציבורי העולמי בכלל ובתחום ההשקעות בפרט".

 
 

ההוראה מוסיפה ומפרטת דוגמאות להיבטים של השקעות אחראיות, למשל שקיפות בנושאי
ושילוב השקעות שנועדו לממש נושאי סביבה בניתוחי ההשקעות;  חשיפות לסביבה; שילוב 

 
.(Impact Investments) תועלות סביבתיות לצד תשואות תחרותיות

 
 

 
ההוראה נכנסה לתוקף עם פרסומה.

 
 

חשוב להבהיר כי למרות שההוראה מכוונת באופן ישיר לגופים המוסדיים, תהיה לה באופן
מוסדיים גופים  לדרבן  צפויה  זאת משום שההוראה  רבות במשק.  על חברות  טבעי השפעה 
ואף לשנות וחברתיים בתאגידים בהם הם משקיעים,  יותר לעומק היבטים סביבתיים  לבחון 

לעיתים את ההשקעה בהם בהתאם.

 
 

לפני שהתפרסמו  פיננסיים  רגולטורים  של  הנחיות  של  לשורה  מצטרפת  הממונה  הוראת 
ב-2007 נקבע היבטי סביבה בפעילות תאגידים מפוקחים. כבר  מספר שנים בקשר לשילוב 
בחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות כי על
ועדות ההשקעות לזהות חשיפה הנובעת מאי שמירת הלווה על דיני הסביבה; ב-2009 פרסם
סביבה סיכוני  לניהול  מערך  ליישם  הבנקאיים  לתאגידים  הוראה  הבנקים  על  המפקח 
בתשקיפים הדיווח  חובות  את  הקובעות  ההוראות  תוקנו  ב-2010  לסוגיה;  אשראי  בפעילות 
הדיווח בקשר חובות  באופן משמעותי את  והרחיבו  נסחרות  ובדו"חות תקופתיים של חברות 
הבנקאיים לתאגידים  ישראל  בנק  הוראת  פורסמה  וב-2011  לתאגיד;  סביבתיים  לסיכונים 
בהיבטים לרבות   תאגידית,  אחריות  דו"חות  לפרסם  אשראי  כרטיסי  וחברות 

 
חברתיים-סביבתיים. 
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"מדד שנתי  באופן  הסביבה  להגנת  המשרד  מפרסם   2012 משנת  החל  כי  לציין  חשוב  כן 
יצרניות ציבוריות בישראל (למדד הוספו סביבתי" לבחינת רמת הציות הסביבתי של חברות 
במהלך השנים גם חברות ממשלתיות), כאשר מטרתו המוצהרת של המשרד בפרסום זה היא

 
להשפיע על משקיעים בחברות ציבוריות בהערכת סיכונים סביבתיים בחברות אלו. 

 
 

היבטים לפיה  בעולם,  הרווחת  המגמה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  מגמה  בהוראה,  שצוין  כפי 
חברתיים וסביבתיים נדרשים להיות חלק אינטגרלי מהשיקולים אותם שוקלים גופים פיננסיים
בפעילותם, לצד השיקול הכלכלי. זאת הן מטעמים חברתיים, והן מטעמי ניהול סיכון – שכן
אובדן פירעון,  יכולת  היעדר  (עקב  פיננסי  לסיכון  להביא  עשויה  סביבתי  סיכון  התממשות 

 
בטוחות, ירידת שווי וכיו"ב).

 
 

בכל לסייע  ישמחו  במשרדנו  המוסדיים  והגופים  הביטוח  ומערך  הסביבה  איכות  מחלקת 

 
שאלה בעניין.

 
 

הסקירה שלעיל נועדה להציג את עיקרי ההוראה החדשה ואינה בבחינת חוות דעת או ייעוץ

 
משפטי.

 

 
בברכה,

 
צוות מחלקת איכות הסביבה

הרצוג פוקס נאמן

 
מידע שימושי

 

 
לפורום רגולציה סביבתית לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת איכות הסביבה ושינוי

 
אקלים לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת ייצור תעשייתי לחץ כאן.

 
אנשי קשר

 

 
ד"ר רות דגן | שותפה

ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים ומחלקת

 
ייצור תעשייתי 

 
טלפון: 03-6925960

 
daganr@hfn.co.il 

 

 
חן תירוש | שותפה

 
מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים 

 
טלפון: 03-6925960
he�rosh@hfn.co.il

הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים

וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.

To be removed from our mailing list go here
Herzog Fox & Neeman, Asia House, 4 Weizmann St., Tel Aviv, 64239, Israel, 972-3-692-2020

Copyrights © all rights reserved

http://trailer.web-view.net/Links/0XA02DC46F1FC0700A15F2CA53FAC4C35BFFB253B1DADDAFE8F2E0949E8BCD07EA78F9F4FC28792A5154192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X51B7B6C85A11F8B09EF8090EE70F9A7B164E586214458377EDC5AB1E26608E12AD02EAE4609CB3E254192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB7C2D574EC367774BA4524926CD41327DA7CE593BD75BEE5516DC56916FC6B9FCC741236DDB9835454192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X544C04370AF877D09DFE06F63395A140F14C857E12052106BE3A4C8A5695F855821B8110DD3C9C2254192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X6B00DB602F019CA86159B3B8BE638FD313F75CEBB05E5F9B45E6B8EB8B26CD3A84334B549E32A5CA54192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X37219F2FEA6A78EC900BA1999106FF8D1114D970C7F15B4C244D5C9B83E2D36481DEABA0BABB882354192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XD0BEEF6DDCF9B4BC521B6DA28FE5C8884B338E88FE7353EBA10BFADE5C01DD01DA6FF670D8001C3554192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X51177302654CE181384868501A29BEA2F520542B1CF18BC25A3E8A6263766082F0FFE02721B79FF654192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X8A4E9AB91D33A12921717C39AC33D69FFA2FF8520E77857766B90E1E4F20D30A42D7AE33AA06116654192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XD89CD4D4BFDAC0201B0EDEAD3F97606452F891F08D032E00C48BD13B4762DA96D34E0830EF557ED454192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X078385E86278336A96B4BAFD2865F683FD696344C62F36078109AB659E15D2295A9771A7062F1E8254192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XC20969E6C8E8246F309FA8DDB84FC0AC14FD83EF215F33A8E41DD12DFEFE243921EB0176CF8BDA7A54192AB7B91812F2DA4E9BC46914C23D9315C59F0EA2EA7C9984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Out_0X1B7C7E7214A5CF307094B06BAA8BDA1D03D4A60353259B8050AE017C29CA5D8D552835B8FF6C759D.htm

