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בראש שבלת  ESGעומד ד"ר ליעד אורתר שהוא אחד המומחים
המובילים את התחום בשנים האחרונות בישראל בעשייה
ציבורית ,מקצועית ואקדמית רחבת היקף.
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שבלת  ESGהינה חברת בת של פירמת עו"ד שבלת ושות'.
החברה הוקמה על מנת להעניק מגוון שירותי ייעוץ וניהול
בתחומי ה  .ESGהחברה עוסקת בכל התהליכים והנושאים
בתחום שהם מעל לרף הציות המשפטי.

מה זה ? ESG
 ESGהינה הגדרה כללית המאגדת בתוכה
את היבטי הניהול השונים של ההשפעות
החברתיות ,הסביבתיות והניהוליות של
התאגיד העסקי.
במהלך השנים האחרונות התחום הזה
נמצא בהליך השתנות סמנטי בלתי פוסק:
קיימות /אחריות תאגידית  /אזרחות
תאגידית /השקעות אחראיות /אימפקט
וכו'.
...בסופו של דבר ,סוגיות הליבה הן זהות.

IMPACT | SUSTAINABILITY | ESG | CSR

GOVERNANCE
אתיקה  /ניהול היבטי ESG
מרמת הדירקטוריון  /ניהול
היבטי  ESGבשרשרות אספקה
conflict
וזכויות אדם /
 / mineralsגישות ניהול
פיננסיות לבחירת השקעות /
מיסוי הוגן  /ממשל תאגידי /
מניעת שחיתות ושוחד  /ניהול
סיכונים ומצבי משבר  /ועוד...

SOCIAL

ENVIRONMENT

גיוון תעסוקתי (העסקת עובדים
/
מוחלשות)
מאוכלוסיות
מעורבות והתנדבות עובדים /
ומעורבות
לקהילה
תרומה
קהילתית  /בטיחות ומניעת
תאונות (כולל דרכים)  /שילוב
בני הגיל השלישי גם כעובדים
וגם כמקבלי שירות  /תמיכה
בכלכלה מקומית  /רכש מקומי /
ועוד...

מחזור והפחתת שימוש בחומרי
גלם  /כלכלה מעגלית  /זיהום
אוויר ופליטות אחרות לסביבה /
מחזור חיי מוצר  / LCAשינוי
אקלים ומדרך פחמני  /משרד
ירוק  /צריכת מים וטיפול
בשפכים  /ועוד...

נזהה את הפערים הקיימים בהתנהלות החברה אל מול הדרישות של
תקני הניהול השונים הקיימים בעולמות ה  ESGונכין מדיניות ותוכנית
עבודה סדורה ליישום ודיווח.
•

ניתוחי מהותיות  /תיעדוף – מהותיות הינו שלב מרכזי ביצירת
תעדוף הסוגיות ליישום .המונח מהותיות משתנה כל העת וההבנה
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היום היא שמהותיות צריכה לשקף את סדרי העדיפויות גם של

החברה עצמה וגם של בעלי המניות שלה ומחזיקי העניין .במסגרת
שירות זה ,אנו מציעים כלי מחקר כמותניים אשר קיבלו תוקף אקדמי
בפרסומים האקדמיים של ד"ר אורתר.
•

כתיבת דוחות אחריות תאגידית

ומתן מענה לשאלוני ESG

מבוססי ( SDGs ,ECOVADIS, GRI, SASBועוד)  -כתיבת דוח
קיימות  /אחריות תאגידית  ESG /היא למעשה השלב המסיים את
תהליכיות היישום של עקרונות ה  ESGוההבנה כי שקיפות הינה
מרכיב הכרחי בכל תהליך שכזה.
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תחומי
הייעוץ
שלנו

•

מיפוי פערי  ESG Gap Analysis – ESGבמסגרת שלב מקדמי זה

המתאימים .מחקר זה יכול להיות איכותני במהותו כמחקרי השוואה בין
דוחות וגישות ניהוליות רלוונטיות ומחקר כמותני באיסוף נתונים וסקרים.
•

בקרת נאותות  /הבטחת איכות לדוחות  - ESGשבלת  ESGהיא מוסמכת
תקן

AA10000לבקרת נאותות לדוחות קיימות .אנו מבצעים בקרות

חיצוניות ועצמאיות לדוחות ובאמצעות תהליך זה משפרים את התוצר

CONSULTING //

הדיווחי.
•

הכשרה מקצועית והרצאות נושאיות  -שבלת  ESGעומדת להציע את

הקורס המקצועי בישראל להכשרת מנהלים ואנליסטים של  .ESGקורס זה
התבסס על הקורסים האקדמיים אותם העביר ד"ר אורתר בעשור האחרון
ומידע רלוונטי ועדכני נוסף ככל שיעלה הצורך .בנוסף ,מציעה שבלת ESG
הרצאות העשרה לעובדים ולמנהלים במקום העבודה עצמו.

•

יעוץ אימפקט לחברת הזנק ,קרנות הון סיכון ועמותות  -אימפקט הינה
הגדרה יחסית חדשה המתייחסת לבחינת ומדידת ההשפעות החברתיות
והסביבתיות של הארגון עצמו .אנו מסייעים לחברות הזנק לזהות ולגבש את
זירת האימפקט שלהם ובאמצעות כך לשפר את סיכוייהם בגיוס השקעה
ולקוחות חדשים .אימפקט הינו תחום עיסוק שגם מאוד רלוונטי לעמותות
המבקשות להמחיש את השפעת הפעילות שלהם.
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תחומי
הייעוץ
שלנו

•

יעוץ מבוסס מחקר –אנו נציע לכל פעילות ייעוצית את מהלכי המחקר

לוגיסטיקה
מטורפת ל
 30,000איש

מחוץ לכותלי
הוועידה...

The United Nations Framework
Convention on Climate Change
(the COP)

The Kyoto Protocol
(the CMP)

The Paris Agreement
(the CMA)

Glasgow Climate Pact
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;
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;
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/

CDM מדינתיים-שווקי פחמן בין
Article 6 of the Paris Accord
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.

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

שווקי פחמן וולונטאריים
Voluntary Carbon Markets

Consolidation of sustainability
reporting schemes

Global Methane Pledge
Over 100 (Including Israel) countries representing 70% of
the global economy have now joined the Pledge

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.

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

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/

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.

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/

Mark Carney
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

Welcome to the age of
CARBONOMICS

COP26, 2021
Carbon

אז מה אני צריך
לעשות מחר ?
• למדוד את המדרך הפחמני של החברה /
הארגון שלך ,לנרמל אותו לפי קו המוצרים /
שירותים ולתקשר את הממצאים ללקוחות
ולספקים.
• להבין את המשמעות של מדידת המכלול
השלישי (שרשרת הספקה) והרביעי (מניעת
פליטות) ולהתחיל לאסוף נתונים רלוונטיים.
• לבנות אסטרטגיה אקלימית המתחילה בנט
זרו (בטווח זמן סביר) וגוזרת את הפעילויות
אחורה...

• לזהות סיכוני אקלים והזדמנויות עסקיות.

נתראה שנה הבאה…

COP27
שארם א' שייח

נשמח לשמוע מכם!
יותר מכל דבר אחר ,יעוץ  ESGהינו יעוץ המותאם
לצרכים וליכולות של הלקוחות.
אנחנו כאן כדי להכיר אתכם יותר טוב ולהתאים
לכם את פעילות ה  ESGהטובה ביותר לקידום
הפעילות העסקית שלכם.
ד"ר ליעד אורתר
מנהל שבלת ESG
l.ortar@shibolet-esg.com
058-4873737

