
  

 

 

 

 

 יטגרטסא הלועפ ףותיש םכסה לע ומתח aream  - ו ר׳ציינ לטיפק
 

 תוריעצ תוילארשי תורבחב תפתושמ העקשהל וניה םכסהה
   הייגרנא תויתשתו תושדחתמ תויגרנא לש םוחתב

 

  ר'ציינ לטיפק לש ןוהה סויגב ףתתשת aream ,ףסונב

 
 יוהיז ,רותיאב תובר תוחלצה  ונגצה ,תונורחאה םינשב״  רציינ לטיפק ל״כנמ לגס תנע ירבדל
 .אמייק תונב תויתשתו תושדחתמ תויגרנא לש םוחתב םישדח םיטקיורפו תויגולונכט חותיפו

 "תוחילצמ תוילבולג תורבחל םיבוט תונויער ךופהל םימזיל םירזוע ונחנא"

 

 ףותיש םכסה לע המתח יכ םויה העידוה ר׳ציינ לטיפק תועקשהה תרבח  : 2020 ינויב  17 ,ביבא לת ,לארשי
 תועקשה תועצמאב תוילארשי תוריעצ תורבחב דחי וכמתי ותרגסמב תינמרגה aream  תרבח םע הלועפ
 .אמייק תב היגרנא תויתשתו תושדחתמ תויגרנא לש םוחתב תושדח תויונמדזה לצנל הרטמב ,תויטרפ

 תויגולונכטל הפישחל תונמדזה הלש םיעיקשמל עיצתו ר'ציינ לטיפק לש ןוהה סויגב ףתתשת aream ,ףסונב
 .םוחתב ךרד תוצרופ תוילארשי

 

 תורבח תאו יפוריאה קושה תא שיגני הז הלועפ ףותיש״  aream  תצובק ל״כנמ  Markus W. Voigtירבדל
 תויגרנא לש  חמוצה קושב תויטרפ תועקשה עצבל תונמדזה םייפוריא םיעיקשמל עיציו ,תוימואלניבה קט-ייהה
 "אמייק תונב תויתשתו תושדחתמ

 םיעיקשמל םיעיצמ ונחנא" .הפוריאב תופסונ תונידמבו הינמרגב יקסע חותיפ ףתושכ לעפת aream ףסונב״
 לאיצנטופ םע המוצע תוריהמב חתפתמש קושב רתויב ןיינעמ יקסע לדומל העקשה תויורשפאו השיג ונלש
 "ךרע  תפצהל  יתועמשמ

 שיגנל ר'ציינ לטיפק לש וילופטרופה תורבח לש םוצעה תיגולונכטה תונשדחה חוכ תא ךופהל איה הרטמה"
 תושדחתמ תויגרנאב העקשה םהב םימיה ופלח ,לכה ירחא"  Voigt  רמוא ",םייפוריאו םינמרג םיעיקשמ רובע
 רבוגו ךלוה שוקיב םייק ".חור תוניברוט וא תויראלוס תווחב תועקשה ךרד קר העצבתה אמייק תונב תויתשתו
 ןוכיס ןוהב םידקמתמה  סיפוא ילימפו םיידסומ םיעיקשמ ברקב טרפב ,תויטרפ תועקשה תועצמאב העקשהל
 ״הז םוחתל םהלש תועקשהה קיתב יתועמשמ חתנ דעיל םינינועמהו



  

 

 

 

 

 https://capitalnature.com  :הרבחה רתאל רושיק

 

 :ר׳ציינ לטיפק תודוא

 ךרד תוצרופ תויגולונכט תולעב  )פא טראטס( קנזה תורבחב העיקשמה תועקשה תרבח הניה ,ר׳ציינ לטיפק
 היגרנאה ימוחת לע שגד םע םילקאה רבשמ אשונב 21 ה האמה  לש םיילבולגה םירגתאה םע תודדומתהל
 ,תומכח םירע ,הרובחת תוברל ,תוישעת ןווגמל תיטגרנא תולעייתהו  ,הריגא  ,רוציי  :היתורזגנ לע תשדחתמה
   .דועו בושחימ םימ ,תואלקח ,רוריקו םומיח ,היינב

 ןרקו תיטירבה סוזנצנוק תצובק ,רישי חוטיב תצובק ,לאפר ,טיבלא  םינמנ ,ר׳ציינ לטיפק לש תוינמה ילעב םע
  .וילופטרופה תורבח םע םירשקה ךרעמ תאו םהלש ברה עדיה תא םיקלוחה ,דיס- ורפ

 ולדגש ,תורבחה לכ .תורגב לש םינוש םיבלשב תואצמנה תורבח עבש ללוכ ,ר׳ציינ לטיפק לש תועקשהה קית
 םירגתא רותפל הרטמב םיינשדח םיתורישו םירצומ ,תויגולונכט חותיפל ורתח ,דיסה בלשמ ןרקה תחת
 .םיילבולגה םיקוושב םייתועמשמ

 תפוקת םותב .תילועפתו תיסנניפ ,תיקסע הכימת הלש וילופטרופה תורבחל תקפסמו הוולמ ר׳ציינ לטיפק
 התועצמאב ךשמה יסויג עצבלו תוולל ,ךומתל הכישממ  ר׳ציינ לטיפק ,םישדוח 18-24 תב תצאומ חופיט
 וילופטרופה תורבחל תקפסמה הדבעמ הרבחל ,ןכ ומכ .וילופטרופה תורבחב םישדח םיעיקשמ תועצמאבו

 .ץראה םורדב תוליא רוזאב תוידוחיי תוקידב

 לועפתה ,היישעתה ,הסדנהה ,עדמה ימוחתב עוצקמ ישנא ללוכ ,לגס רוצ תנע תלבוהב ,ר׳ציינ לטיפק תווצ
 .םיליבומ םיצעויו םיחמומ לש בחר ןווגמ הקינעמ הרבחה ,םג ומכ ,םיסנניפהו

. 

 .תוליא – תליאב תיגולונכט הממח תלעפהל ןויכיזב הקיזחמו ,2012 תנשב לארשיב המקוה ר׳ציינ לטיפק
 .הינמרגב םג תעכו ןודנולב  תויוגיצנ הרבחל .תונשדחה תושר לש תוממחה תינכות תרגסמב

 

 aream תודוא

 .תושדחתמ תויגרנא לע שגדב םיידסומ םיעיקשמ רובע םיסכנו תועקשה לוהינב תקסוע aream תצובק
aream הנש 15 הזמ .וריא דראילימ לש ךסב תועקשה תלהנמו וריא דראילימ 1.5 לש ףקיהב תואקסע העציב, 

 .הלוהינב םיסכנה לש היצזימיטפוא החיטבמ ךכבו ,תועקשהה לוהינ יתוריש תשק לכ תא תקפסמ הרבחה
 ןונכתה בלשמ לחה םיעיקשמה תושירדל םאתהב תועקשה עוציב רשפאמ הדי-לע עצומה םיתורישה ןווגמ
 UN Principles( ם"ואה לש תיארחאה העקשהה תונורקע לע המותח aream .לועפתה יבלשב הלכו הינבהו

for Responsible Investment; UN PRI(, תיתביבס תוירחא לש םיאשונ ליעפ ןפואב תבלשמ םאתהבו, 
 .תעצבמ איהש תועקשהה יחותינב תידיגאתו תיתרבח

 .www.aream.de :ףסונ עדימל

 



  

 

 

 

 


