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דעצ וא  תוקקרייתה )  ) greenwash לש ךלהמ  איה  תועקשהב  ידיגאת  לשממו  הרבח  הביבס , ילוקיש  תעמטה  םאה  .תועקשה  תרבח  ידרשמ  לומ  לא  האחמ  תנגפה 
ןיילק רואיל  םוליצ : םייסנניפה | ? םיפוגה  לש  םתוביציל  שרדנה  יחרכה 

תועקשהב ידיגאת  לשממו  הרבח  הביבס , ילוקיש 

חוטיבה תורבחמ  תחא  לש  תוחוקלה  תוריש  זכרמ  ןיינבל  ךומס  תינלוק  םיניגפמ  תצובק  הפסאתה  ןורחאה  רבמצד  שדוחב 
העקשה תוינידמ  .הילע  הזירכה  הרבחהש  העקשהה  תוינידמ  התייה  הצובקה  לש  הנגפהל  הליעה  .לארשיב  תולודגה  םיסנניפהו 

ןכלהמבש תורעוס  תונגפהל  הביס  אל  ןוירוטקריד –  תובישיל  ינכט  רמוח  הטעמה , ןושלב  ללכ , ךרדב  איה  חוטיב  תרבח  לש 
לש העקשהה  תוינידמב  ךכ  לכ  ריעסמ  ךכ , םא  היה , המ  .הרבחה  ןיינב  לש  יבולב  שחרתהש  יפכ  המודמ , האוצ  םיכפוש  םיניגפמ 

? הרבח התוא 

תומייק תדידמל  םייזכרמה  םימרוגה  תשולש   ) ESG תונורקע יפל  היתועקשה  תא  להנת  יכ  הרבחה  הזירכה  ןכ  ינפל  רצק  ןמז 
Environmental, Social, and Corporate ידיגאת –  לשממו  הרבח  הביבס , הרבח : וא  קסע  לש  תיתרבח  העפשהו 

ןרקבו תשדחתמה  היגרנאה  םוחתב  תלעופה  ןרקב  לקש  דראילימכ  העיקשה  יכ  הריהצה  הרבחה  המגודל , (. Governance
הריהצה הלש  טנרטניאה  רתאב  העדוהב  .תוחתפתמ  תונידמב  םוהיז  ימצמצמ  םימזימב  העקשהל  תודעוימה  בוח  תורגא  תחתפמה 
םהש םלועהו  םיכסוחה  יפלכ  תוביוחמו  תועקשהה " ביכרמב  םיכרע  בולישל  תוירחא   " תאטבמ וז  תועקשה  תוינידמ  יכ  הרבחה 
עיגה  " יכ תרושקתל  הרפיס  תוניגפמהמ  תחאו  תוקקרייתה )  ) greenwash-רבודמ ב יכ  ורבס  תאז , תמועל  םיניגפמה , .וב  םייח 

". ESG חסונ תוישעמ  ונל  רפסי  אלו  םיבצחמ  יקלדמ  ולש  םיפסכה  תא  טיסי  תועקשהה  תיבש  ןמזה 

טקילפנוק לש  ןוחרקה  הצק  קר  ןבומכ  אוה  םיבהלנה  םיניגפמה  ןיבל  תילארשיה  םיסנניפה  תיקנע  ןיב  ררועתהש  טקילפנוקה 
תלופמה .םילודגה  םידיגאתה  דגנו  תולשממה  דגנ  האחמ  לש  םייתרבח  םילגל  ואיבה  תונורחאה  םינשה  .רתוי  קומע  ילבולג 

ןומא רבשמל  ואיבה  םמיע , תודדומתהב  תימואל  - ןיבה דיה  תלזואו  הנורוקה  רבשמ  הנורחאלו  םילקאה  רבשמ  לש 2008 , תילכלכה 
תויקסע תורבח  רשאכ  וליפא  ןכל , .תויתביבסו  תויתרבח  תורטמ  םודיקל  תומזוי  לש  החלצהה  ייוכיסלו  םיעינמל  סחיב  תונקפסלו 

.הקומע תונדשחבו  הכרבב  תינמז  וב  תולבקתמ  ןה  אמייק , - תב תוינידמ  תומדקמו  הלא  םימוחתב  ליבוהל  תורחוב 
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םידיגאתה דגנו  תולשממה  דגנ  האחמ  לש  םייתרבח  םילגל  ואיבה  תונורחאה  םינשה  . " רבמטפס 2014 ןודנול , םילקא , דעצמ 
אלא ןופצמה  תטקשהל  טושיק  םניא  יואר , ידיגאת  לשממ  םג  ומכ  םייתרבח , וא  םייתביבס  םילוקישב  תובשחתה  םילודגה …

טיינ יראג  םוליצ : רבד | " לכל  יקסע  ןוכיסב  רבודמש  המנפה 
.תקדוצ איה  ךכב  .םלועב  העקשהה  יפוג  םע  וק  תרשיימ  לוכה  ךסב  איה  יכ  הדיצמ , הריהצה , הב  ונחתפש  חוטיב  תרבח  התוא 
התוא הכרענש  ינפל  םירופס  םימי  לשמל , .המרונ  השענ  רבכ  "ב  הראבו הפוריאבש  המ  תא  ץמאל  תרחאמ  דימתכ , לארשי ,

יכ רלוד –  דראילימ  לעמב ל-200  םיסכנ  תלהנמה  "ב , הראב תולודגה  תחא  קרוי –  וינ  תנידמ  לש  היסנפה  ןרק  העידוה  הנגפה ,
סיי ןגרומ צ' יפ  יי  םיסנניפה ג' קנע  תנשל 2040 . דע  הממח  יזג  תוטילפ  ספא  לש  דעיל  העגה  ךרוצל  היסכנ  ליהמת  תא  הנשת 
יפוריאה יזכרמה  קנבה  .םיטועימ  לש  תוליהקו  םיקסע  םודיקל  תועקשהל  רלוד  דראילימ  הצקי כ-30  יכ  רבוטקואב 2020  עידוה 

תולהנתהל תויחנה  ךמסמ  רבמבונב 2020  םסרפ  יפוריאה , דוחיאב  תויאקנבה  תוכרעמה  לש  םירוטלוגר  דחאמה  ףוגה  (, ECB)
.םהלש םייסנניפה  םינוכיסה  לוהינב   ESG ילוקיש תעמטהל  רושקה  לכב  םייאקנב  םיפוגמ  הפוצמה 

רשקב תוינידמ  ץומיאו  ללכב   ESG תוינידמ ץומיא  לע  םיעידומה  םיקנבו , תועקשה  ילהנמ  םיידסומ , םיפוג  לש  הז , חסונב  תועדוה 
המנפהב תמאב  רבודמ  םאה  הניעב –  תרתונ  תאז , םע  הלאשה , .רבוגו  ךלוה  בצקב  םלועב  תומסרפתמ  טרפב , םילקא  יונישל 

וא דבלב ? יטמסוק  יונישב  רבודמ  םאה  תויתרבחו ? תויתביבס  תורטמ  םג  םדקל  לוכיו  דעונ  קושהו  לוכה , םניא  קושה  תוחוכש 
םע ביטייש  יבטימ  םינוכיס  לוהינבו  ןובנ  ילכלכ  דעצב  ללכב  רבודמ  הלש , םוסרפב  תנעוט  חוטיב  תרבח  התואש  יפכ  אמש ,

? ךוראה חווטל  םיכסוחה 

ןוידה תא  ריאהל  הלוכי  תחא  תניינעמ  תוחתפתה  תאז , םע  .םידיגאתה  לכ  ברקב  הדיחאו  תפרוג  הנניא  הארנה , לככ  הבושתה ,
רחא רכינ  רוחיאב  ןאכ  םגו  רוטלוגרה , םג  התע  סנכנ  קושה , ידי  - לע קר  רומאכ , הטלשנ , הכ  דעש  תילארשיה , הריזב  .רחא  רואב 
ויפלו החוקיפבש , םיידסומה  םיפוגל  רזוח   תטויט  הנורחאל  המסרפ  ןוכסיחו  חוטיב  ןוהה , קוש  תושר  .םלועב  ויליבקמ 

הבוחל קושה  לש  המזוימ  ךופהי  הלא  םילוקיש  ץומיא  רמולכ , . ESG ילוקישל סחיב  העקשה  תוינידמ  עובקל  םהילע  היהי 
עיבמ רזוחה  תטויטבש  ורמאיש  שיו  םתוביצי , לע  אלא  םיידסומה  םיפוגה  לש  םתימדת  לע  אל  ןומא  רוטלוגרה  עודיכ , .תירוטלוגר 
, יתימדתה וא  יכרעה  רושימב  דוע  להנתמ  וניא  ןוידה  רמולכ , .ןובנ  םינוכיס  לוהינ  אוה   ESG ינוכיס לוהינ  יכ  ותעד  תא  רוטלוגרה 

ןופצמה תטקשהל  טושיק  םניא  יואר , ידיגאת  לשממ  םג  ומכ  םייתרבח , וא  םייתביבס  םילוקישב  תובשחתה  ילכלכה : רושימב  אלא 
וזו הרבחלו  הביבסל  קושה  ןיב  םיבכרומה  םיסחיה  תניחבל  השדח  המזירפ  יהוז  .רבד  לכל  יקסע  ןוכיסב  רבודמש  המנפה  אלא 

.המידק םינש  ונתוא  הוולתש 
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יסכנ לוהינ   " רעשל 5 קרפ 4  דחואמה –  רזוחה  תוארוה  ןוקית  .ןוכסיחו 2021 . חוטיב  ןוהה , קוש  תושר   .1
םינוכיסלו ידיגאת  לשממ  יטביהו  םייתרבח  םייתביבס , םיטביהל  םיעגונה  העקשה  ילוקיש  " ) העקשה

.( םייגולונכט םינוכיסו  רבייס  ינוכיס  םיחתפתמ ,
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