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 : מטרת המחקר ותרומתו

 

,  ESG-ציבוריות בישראל לתפיסת המחקר זה בוחן את מודעותם של מנהלים ודירקטורים בחברות  

 בפעילות החברות שהם עומדים בראשן.  ESG-ובאיזו מידה הם מיישמים את עקרונות ה

 

 בבסיס המחקר עמדו חמש שאלות: 

 

 נתפס באופן חיובי בקרב מנהלים ודירקטורים?  ESG-האם תחום ה .1

נתפס אצל בעלי העניין רק כחלק מעולם האחריות התאגידית או שהם   ESG-האם תחום ה .2

בינוני   לטווח  והגדלת תשואות  סיכונים  ניהול  כחלק מתכנון אסטרטגי,  גם  אותו  תופסים 

 וארוך? 

 בארגונים, ומהם?  ESGהאם קיימים חסמים ליישום  .3

 בארגון היא מספקת?  ESGהאם מעורבות הדירקטוריון ביישום  .4

 ?  ESGהאם מנהלים ודירקטורים מבינים את היתרונות הגלומים בהתמקדות בנושאי  .5

 

לנושא ה מודעות  היישום של   -ESGממצאי המחקר מראים שקיימת  אך  ויש הכרה בחשיבותו, 

ESG   לא עומד בהלימה למודעות ולוקה בחסר. הפתרון לפער בין המודעות ליישום טמון כנראה

של חינוך שוק, בהעמקת הידע ברמת החברה והדירקטוריון, ובדרבון הגורמים הרלוונטיים  בתהליך  

 בחברות ליזום ולנקוט פעולות בתחום. 

 

 

 

 



 
 

 

   שיטת המחקר:

 

נתונים שנאספו באמצעות  ניתוח אמפירי של  המחקר נחלק לשני חלקים: בחלקו הראשון בוצע 

בחברות הנסחרות בבורסה בתל אביב.  חלקו השני של שאלון שעליו השיבו מנהלים ודירקטורים  

בישראל במטרה לאשש    ESG-המחקר התבסס על ראיונות עומק עם מנהלי השקעות ומומחים ל

ויישום    ESG-את הממצאים האמפיריים ולגבש תובנות נוספות לגבי מידת המודעות לתפיסת ה

 בפעילות החברות בישראל.  ESG-עקרונות ה

 

  עיקרי הממצאים:

 

ה תחום  שבה  תמונה  מצטיירת  המחקר  של   ESG-מתוצאות  בתודעה  מקומו  את  לאט  כובש 

מנהלים, דירקטורים ומשקיעים בישראל, ונתפס בעיקר כרלוונטי בתחום הסביבתי ובתחום ניהול  

 הסיכונים.  

 

 הממצאים הבאים:עלה את האמפירי מ הניתוח באופן ספציפי, 

 

   ESG-תחום הלמרבית המשיבים יש תפיסה חיובית של  .1

 

בתחום ניהול הסיכונים והתנהלות    ESGלמרות שרוב המשיבים מבינים את חשיבות יישום   .2

מול משקיעים זרים, רק מחצית מהם העידו כי הם משלבים שיקולים אלו בתכנון האסטרטגי 

 של הארגונים

 
 

אינו  ESG -הם תפיסת ההנהלה והדירקטוריון ש  ESGהחסמים העיקריים ליישום  שלושת   .3

בקרב חברי ההנהלה והדירקטוריון, ורמה    ESGזיר את ההשקעה, היעדר ידע לגבי  מח

 בארגון  ESGנמוכה של מעורבות הדירקטוריון ביישום  

 

שיפור   .4 ונדרש  מספקת  אינה  בישראל  הציבוריות  החברות  של  הדירקטוריונים  מעורבות 

 בארגון   ESGבמעקב של הדירקטוריון אחר יישום

 
 

רק באופן    ESGמנהלים ודירקטורים מבינים את היתרונות הגלומים בהתמקדות בנושאי   .5

 יחלק

 



 
 

 

 

 חשיבות המחקר:  

 

וככל הנראה צפויה לו עקומת    הוא עדיין תחום צעיר בישראל  ESGכפי שעולה מממצאי המחקר,  

ארוכה מצב  .  לימוד  ותמונת  ידע  בסיס  ביצירת  היא  המחקר  חשיבות  זאת,  שיהוו  לאור  עדכנית 

 קטליזטור לנקיטת צעדים אפקטיביים, הן ברמת החברות והן ברמת הרגולטור. 

 


