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 2021במאי  6          לכבוד 
 תשפ"א כ"ד אייר        האוצר שר  –ח"כ ישראל כ"ץ  

 על שוק ההון, ביטוח וחסכון הממונה   –משה ברקת  ד"ר 
 פים ר ועדת הכס יו" – ח"כ משה גפני 

 שלום רב, 

 עצירת השקעה בתשתיות מזהמות הנדון: 
 ים פיננסיים )קופות גמל( תרו סימוכין: הצעת תקנות הפיקוח על שי

 2021-התשפ"א  עה החלים על גופים מוסדיים(שק)כללי ה

וצר ורשות שוק ההון לאישור ועדת הכספים.  הוגשו ע"י שר האבהמשך לטיוטת התקנות הנ"ל, ש 
תמודדו איתו.  יצורך בתשתיות ש והו , מחירבפנייתו של שר האוצר, מוזכר נושא משבר האקלים

להשקיע  מדוע    ביותר,תמוה  לפיכך   מוסדיים  לגופים  מאפשרות  בתשתיות    49%התקנות  גם 
 יחמירו את משבר האקלים. מזהמות אשר  

הכלולות בתחום  ההשקעות  לאחר תקנת משנה )ה(, בין היתר מוגדרות  צע,  המו  12תיקון תקנה  ב
)תשתיות,  ה בסעיף  של  ייצור חשמ"   (:3ביניהן  וחלוקה  הולכה  דלק, תשתיות  זיקוק מוצרי  ל, 

סעיף זה תומך  של מוצרי דלק וגז טבעי". יש לציין כי    חשמל, מוצרי דלק וגז טבעי ומתקני אחסון
גז   )פחם,  פוסיליים  דלקים  של  הפקה  אחבהגדלת  הולכתם,  חשמל  סונפט(,  והפקת  ונם 

ומימוןבאמצעותם החסכונות    ,  ושאר  הגמל  בקופות  העמיתים  כספי  באמצעות  אלה  פעולות 
 הפנסיוניים. 

פגיעתו בחיי  .  21- משבר האקלים יהיה הבעיה הגדולה ביותר של האנושות ושל העולם במאה ה
הקורונה משבר  של  מזה  בהרבה  גדולה  דבר  של  בסופו  תהיה  ובכלכלה  על  אדם  מדובר   ;

התחממות גלובלית, עליית גובה מי הים, עליה בכמות הימים והאירועים של מזג אויר קיצוני.  
גם השפעתו על מדינת ישראל לא מבוטלת: התפשטות המדבר צפונה והרחבת האזורים בהם  
כמות המשקעים לא מספיקה לחקלאות; מיליוני פליטים מאפריקה שיתדפקו על גבולות הארץ  

מקורות מים ומזון באזורי המחיה שלהם, ומלחמות על מה שיישאר; עלייה במספר   בשל אובדן
ימי עומס החום, ועליית גובה מי הים, יחד עם סיכון לצונאמי, שתפגע דווקא באזורי בניה יקרים  

הגורם העיקרי למשבר האקלים, הוא הפקת אנרגיה תוך שימוש בדלקים  מול הים התיכון.  
ק בפני עצמו, ושריפתו  מהווה גז חממה חז,  )מתאן(  נפט ופחם. גם גז טבעי כגון    ( Fossilמחצביים ) 
לפיכך אנו סבורים שיש להפסיק    .חמצני-גזי חממה ובראשם פחמן דו   תפולט   אנרגיה  לשם הפקת

, ולעבור לאנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, שהן  את השימוש בו, כדי לעצור את משבר האקלים
 ולות יותר להפקה.כיום ז 

אנו   החוסכים.  זכויות  על  והגנה  הפנסיוני  החסכון  בקידום  עוסק  לפנסיה  החוסכים  פורום 
שני  ס ומצד  שלנו,  למען העתיד הכלכלי  ולהשקיע  כסף  אחד להפקיד  אין טעם מצד  כי  בורים 

בעתידנו   לפגיעה  גורמות  ובכך  הסביבה  את  המזהמות  באנרגיות  שעיסוקן  בחברות  להשקיע 
 זוהי סתירה.  –ועתיד ילדינו 
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סטה של השקעות  ומקדם ה ך הוקם "פורום כסף נקי", המאגד ארגוני חברה וסביבה,  כ בשל
חסכונות  של מנוע השקעה קוראים לכם אם כך לאנו   מתשתיות מזהמות הפוגעות באקלים.

 בתשתיות המבוססות על דקלים פוסיליים, ולאפשר תשתיות נקיות בלבד. הציבור 

 

 

 בכבוד רב,       

 

    ימרן ועי מר         

 יו"ר פורום החוסכים לפנסיה בישראל        

 חבר בפורום כסף נקי         

 

 העתקים: חברי ועדת הכספים 
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