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?ESGמה זה 
ESGבתוכההמאגדתכלליתהגדרההינה

ההשפעותשלהשוניםהניהולהיבטיאת
שלוהניהוליותהסביבתיות,החברתיות

.העסקיהתאגיד

הזההתחוםהאחרונותהשניםבמהלך
:פוסקבלתיסמנטיהשתנותבהליךנמצא

אזרחות/תאגידיתאחריות/קיימות
אימפקט/אחראיותהשקעות/תאגידית

.'וכו
.זהותהןהליבהסוגיות,דברשלבסופו...
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ומניעתבטיחות/קהילתית
שילוב/(דרכיםכולל)תאונות
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...ועוד/בשפכים

ESGהיבטיניהול/אתיקה
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ESGESGפערימיפוי• Gap Analysis זהמקדמישלבבמסגרת–
שלהדרישותמולאלהחברהבהתנהלותהקיימיםהפעריםאתנזהה
ותוכניתמדיניותונכיןESGהבעולמותהקיימיםהשוניםהניהולתקני

.ודיווחליישוםסדורהעבודה

ביצירתמרכזישלבהינומהותיות–תיעדוף/מהותיותניתוחי•
וההבנההעתכלמשתנהמהותיותהמונח.ליישוםהסוגיותתעדוף

שלגםהעדיפויותסדריאתלשקףצריכהשמהותיותהיאהיום
במסגרת.הענייןומחזיקישלההמניותבעלישלוגםעצמההחברה
אקדמיתוקףקיבלואשרכמותנייםמחקרכלימציעיםאנו,זהשירות

.אורתרר"דשלהאקדמייםבפרסומים

ESGלשאלונימענהומתןתאגידיתאחריותדוחותכתיבת•
,ECOVADISמבוססי GRI, SASB,SDGs(ועוד)-דוחכתיבת
אתהמסייםהשלבלמעשההיאESG/תאגידיתאחריות/קיימות

הינהשקיפותכיוההבנהESGהעקרונותשלהיישוםתהליכיות
.שכזהתהליךבכלהכרחימרכיב
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המחקרמהלכיאתייעוציתפעילותלכלנציעאנו–מחקרמבוססיעוץ•
ביןהשוואהכמחקריבמהותואיכותנילהיותיכולזהמחקר.המתאימים

.וסקריםנתוניםבאיסוףכמותניומחקררלוונטיותניהוליותוגישותדוחות

מוסמכתהיאESGשבלת-ESGלדוחותאיכותהבטחת/נאותותבקרת•
בקרותמבצעיםאנו.קיימותלדוחותנאותותלבקרתAA10000תקן

התוצראתמשפריםזהתהליךובאמצעותלדוחותועצמאיותחיצוניות
.הדיווחי

אתלהציעעומדתESGשבלת-נושאיותוהרצאותמקצועיתהכשרה•
זהקורס.ESGשלואנליסטיםמנהליםלהכשרתבישראלהמקצועיהקורס

האחרוןבעשוראורתרר"דהעביראותםהאקדמייםהקורסיםעלהתבסס
ESGשבלתמציעה,בנוסף.הצורךשיעלהככלנוסףועדכנירלוונטיומידע

.עצמוהעבודהבמקוםולמנהליםלעובדיםהעשרההרצאות

הינהאימפקט-ועמותותסיכוןהוןקרנות,הזנקלחברתאימפקטיעוץ•
החברתיותההשפעותומדידתלבחינתהמתייחסתחדשהיחסיתהגדרה

אתולגבשלזהותהזנקלחברותמסייעיםאנו.עצמוהארגוןשלוהסביבתיות
השקעהבגיוססיכוייהםאתלשפרכךובאמצעותשלהםהאימפקטזירת

לעמותותרלוונטימאודשגםעיסוקתחוםהינואימפקט.חדשיםולקוחות
.שלהםהפעילותהשפעתאתלהמחישהמבקשות
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לוגיסטיקה  

מטורפת ל 
איש30,000



מחוץ לכותלי  

...הוועידה



The Kyoto Protocol 
(the CMP)

The United Nations Framework 
Convention on Climate Change 

(the COP)

The Paris Agreement 
(the CMA)



Glasgow Climate Pact

36. Calls upon Parties to accelerate the development, deployment and 
dissemination of technologies, and the adoption of policies, to transition towards 
low-emission energy systems, including by rapidly scaling up the deployment of 
clean power generation and energy efficiency measures, including accelerating 
efforts towards the phase-down of unabated coal power and inefficient fossil fuel 
subsidies, recognizing the need for support towards a just transition;

29. Recalls Article 3 and Article 4, paragraphs 3, 4, 5 and 11, of the Paris 
Agreement and requests Parties to revisit and strengthen the 2030 targets in 
their nationally determined contributions as necessary to align with the Paris 
Agreement temperature goal by the end of 2022, taking into account different 
national circumstances;

63. Reiterates the urgency of scaling up action and support, as appropriate, including 
finance, technology transfer and capacity-building, for implementing approaches for 
averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the adverse effects 
of climate change in developing country Parties that are particularly vulnerable to these 
effects;

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2021/glasgow-climate-pact-full-text-cop26/



שווקי פחמן וולונטאריים
Voluntary Carbon Markets

Article 6 of the Paris Accord

CDMמדינתיים -שווקי פחמן בין

Carbon price
120$ per 1-ton CO2e – till 2030

Negotiators closed a deal setting rules for carbon markets at the United Nations COP26 climate talks on Saturday, 
potentially unlocking trillions of dollars for protecting forests, building renewable energy facilities and other 
projects to combat climate change.
The final deal adopted by nearly 200 countries will implement Article 6 of the 2015 Paris Agreement, allowing 
countries to partially meet their climate targets by buying offset credits representing emission cuts by others.

https://www.reuters.com/business/cop/toughest-tasks-un-climate-talks-article-6-co2-markets-2021-10-26


Consolidation of sustainability 
reporting schemes 



Global Methane Pledge

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766

Countries joining the Global Methane Pledge commit to a collective 

goal of reducing global methane emissions by at least 30 percent 

from 2020 levels by 2030 and moving towards using best available 

inventory methodologies to quantify methane emissions, with a 

particular focus on high emission sources.

Over 100 (Including Israel) countries representing 70% of 

the global economy have now joined the Pledge

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
https://fossilfueltreaty.org/


The Global Coal to Clean 
Power Transition

About 46 countries signed an initiative to phase out coal power at 
varying speeds – the 2030s for major economies or 2040s for others, 
including a promise “to stop new construction for any planned coal 
plants.

https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/

https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/


The Lowering Emissions by 
Accelerating Forest finance 
(LEAF) Coalition’s goal to halt 
deforestation by financing large 
scale tropical forest protection. 

In 2021, the Coalition mobilized 
$1bn in financing, kicking off 
largest-ever public-private 
efforts to protect tropical 
forests.



https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/

US-China Joint Declaration on 
Enhancing Climate Action

The world’s two biggest emitters, China and the US, announced a plan to 
work together on cutting greenhouse gas emissions this decade including 
key areas such as decarbonization cutting methane, and emissions from 
transport, energy, and industry.

https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/


If you have a pension, you have power. So much power that greening your pension is 21x 
more effective at reducing your carbon footprint than giving up flying, going veggie and 
switching energy provider combined.

That’s because pension funds invest money on our behalf, often into companies that do 
harm, supply chains that are unsustainable, and industries that accelerate climate 
change.

https://makemymoneymatter.co.uk/

https://makemymoneymatter.co.uk/


Mark Carney 
https://www.gfanzero.com/

https://www.gfanzero.com/


"If we value the present more than the future, we’re less likely to 
make investments today to reduce risks tomorrow"

"Net zero isn’t a slogan, it’s an imperative of climate physics. Net 
zero is now the organising principle that cascades down from the 
global to the country and the company "

"It is turning an existential risk into the greatest commercial 
opportunity of our time. Value is moving to fulfil society’s values"

"We need political processes to define our goals and objectives – to set our 
values. Markets can then be marshalled to help discover and drive solutions 
in a form of mission-oriented capitalism"



Adam Smith – the 
Wealth of Nations, 1776

Trade & LABOUR

Richard Trevithick’s 1803 
- the first locomotive

Productivity

Gordon More, 1965
Data

COP26, 2021
Carbon

Welcome to the age of 
CARBONOMICS



צריךאנימהאז
?מחרלעשות

 /החברהשלהפחמניהמדרךאתלמדוד•
 /המוצריםקולפיאותולנרמל, שלךהארגון

ללקוחותהממצאיםאתולתקשרשירותים
.ולספקים

המכלולמדידתשלהמשמעותאתלהבין•
מניעת)והרביעי(הספקהשרשרת)השלישי
.רלוונטייםנתוניםלאסוףולהתחיל( פליטות

בנטהמתחילהאקלימיתאסטרטגיהלבנות•
הפעילויותאתוגוזרת( סבירזמןבטווח)זרו

...אחורה

.עסקיותוהזדמנויותאקליםסיכונילזהות•





…נה הבאהנתראה ש

COP27
שייח' שארם א



הינו יעוץ המותאם ESGיעוץ , יותר מכל דבר אחר
.  לצרכים וליכולות של הלקוחות

אנחנו כאן כדי להכיר אתכם יותר טוב ולהתאים  
הטובה ביותר לקידום   ESGלכם את פעילות ה 

.  הפעילות העסקית שלכם

!נשמח לשמוע מכם

ר ליעד אורתר"ד
ESGשבלתמנהל 

l.ortar@shibolet-esg.com
058-4873737
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