
 
 

 

2017פברואר  06 שני יום  

 

 לכבוד

   איתי בן זאב

 לניירות ערך מנכ"ל הבורסה

  ittaib@tase.co.il                                                                                         באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

סביבתית -קיפות חברתיתוקידום ש SSE קריאת הצטרפות ליוזמה העולמית לבורסות ברות קיימאהנדון: 

 לניירות ערך בבורסה

 

 שלום, איתי

 

ראשית ברכות ואיחולי הצלחה לרגל כניסתך לתפקיד מנכ"ל הבורסה לניירות ערך. אולי יצא לך לעקוב, ואם לא אז 

עשרות בורסות מכל רחבי העולם, כולל מדינות מתפתחות, בוחנות ומיישמות בימים אלו מהלכים בשמחה אעדכנך כי 

 סביבתית של החברות הנסחרות בהם. אנו במכון לאחריות תאגידית קוראים-פנימיים להגברת השקיפות החברתית

 .להצטרף למהלך עולמי זה ולהצטרף לבורסות המובילות בעולםבזאת  לך

 

היא יוזמה של מספר ש Sustainable Stock Exchanges Initiative - (SSE( יוזמת המובל ע"י ך העולמי להמה

היוזמה  (UN Global Compact) טהגלובל קומפק,  (UNCTAD) גופים עולמיים ובהם ועידת האו"ם למסחר ופיתוח

יוזמה זו מהווה .  (PRI) והעקרונות להשקעה אחראית (UNEP FI) סוכנות הסביבה של האו"םהפיננסית של 

של החברות הנסחרות בהם.  קיימא-ניהול ברקדמות שקיפות והבורסות בעולם המ פלטפורמה לשיתוף פעולה בין

נוספות בורסות  21התחייבו  2017בורסות מכל רחבי העולם כאשר בינואר  17עד כה אמצו את עקרונות היוזמה כ 

ת השקיפות ורונבורסות לאמץ את עק 38צפויות  2017סה"כ עד סוף  .לאמץ עד תום השנה עקרונות שקיפות אלו

 האמורים.

  

מהם )המייצגים  58בורסות מהעולם שנסקרו, ל  82עולה כי מתוך  SSE ע"י יוזמת ה 2016מבדיקה שבוצעה בשנת 

מהן כבר  17וכאמור, קיימא -מהסחר העולמי במניות( יש הצהרה והתחייבות פומבית כלשהי לקידום ניהול בר 70%

 ,ESG - Environment, Social -:המכונים יחדית ניהול-סביבתית-ות שקיפות חברתיתמיישמות ודורש

 Governance) רשמיות ביוזמת ההחברות האלו הן גם מאמצות . בורסות SSE  . הבורסה לניירות ערך הישראלית

הצטרפו ליוזמה ניתן לציין את הבורסות של אוסטרליה, כן בין הבורסות ש. עדיין אינה חברה במהלך עולמי חשוב זה
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פרסמה נייר הנחייה מעמיק המציג את חשיבות גם  SSE יוזמת ה. נמרק, מצרים, סינגפור, ספרד ועודקנדה, ד

  .(לעיון במסמך ההנחיה המלאתית עבור המשקיעים ואת אופן היישום של הנחיות הדיווח )סביב-השקיפות החברתית

 

י ארבעה פיצומציינת באופן ספ   SDG'sה לפיתוח בר קיימא של האו"םמתחברת גם ליעדים גם יוזמה עולמית זו 

 :יעדים אשר יסתייעו במהלך זה

  

  שוויון מגדרי - 5יעד Gender Equality  

  מידע אודות קיימות - 12יעד Sustainability Information  

  שינוי אקלים - 13יעד  Climate Change 

 שותפויות גלובליות - 17יעד  Global Partnerships 

  

 

חון באופן רציני את להצטרף ליוזמה חשובה זו או לכל הפחות לבבורסה לניירות ערך הישראלית על האנו סבורים כי 

 . ניהולית-סביבתי-חברתיתשקיפות של עולמי חדש  סטנדרטמשמעותה ואת ההשלכות שלה ביצירה של 

 

 אשמח להיפגש עמך להמשך דיון על הנושא. 

 

 בברכה,

 

 

 ליעד אורתר

 המכון לאחריות תאגידיתראש 

 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 

 

ortar@gmail.comiad.L 

4873737-058 
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