מדרג גופי הפנסיות הגדול
אחת המטרות המרכזיות של הפורום ,היא להביא שקיפות לציבור.
שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.
כעת ,נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו,
בגוף השקעות נקי יותר או מזוהם יותר  -פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.
כעת ,יש לנו בחירה  -המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברת השקעות גדולה נוספת "מור".

ציון כסף נקי של גופי השקעות מוסדיים
מדיניות השקעות מוצהרת
)עד  20נק׳(





החזקות בפועל
)עד  80נק׳(
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הפניקס** מור

1

2

גוף ההשקעה הנקי ביותר

גופי ההשקעה אשר הצהירו
על הסטת השקעות

אנו לא יועצי השקעות  -אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה





מנורה

ילין
לפידות



גופי ההשקעה המזוהמים ביותר

www.fossilfree.org.il

אני לא רוצה להשקיע בדלקים פוסיליים!
מה אפשר לעשות?

הביאו את  2הדפים האלו לפגישה ,היעזרו בהם להחלטה באיזה גוף לנהל את החסכונות.

פנסיה /קרן השתלמות /ביטוח /קופת גמל
האם קיימת אופציה נקיה? ישנם גופי השקעה גדולים בדרך ל 100%-נקי
1

אפשר לעבור לגוף השקעה נקי יותר ,בהתאם ל -מדרג כסף נקי.

2

מגדל ואלטשולר-שחם התחייבו להסטת השקעות מדלקים פוסיליים.

3

גוף השקעה שלכם לא נקי מספיק? שלחו מייל בדרישה לפנסיה נקיה :לינק לשליחה

4

למי שזה רלוונטי עבורו  -ניתן לפתוח קופת גמל בניהול אישי –  – IRAולהחליט באופן עצמאי איפה
להשקיע את הכסף למידע נוסף לחצו כאן.

קרן נאמנות
האם קיימת אופציה נקיה? כן
1

בית ההשקעות כרמים שוקי הון קיבל את תו כסף נקי וכל קרנות הנאמנות שלו נקיות מדלקים פוסיליים.

2

קיימות קרנות נקיות גם בבתי השקעה שאינן נקיים .אנו בתהליך בחינה של קרנות אלו ונעדכן בהמשך.

בתי השקעות
האם קיימת אופציה נקיה? כן
1

השקעה בגוף השקעה אשר קיבל את תו כסף נקי.

2

העדפה של גוף השקעה נקי יותר בהתאם למדרג כסף נקי.

משקיע.ה עצמאי.ת
האם קיימת אופציה נקיה? כן
1

רכישת קרן סל העוקבת אחר מדד ת"א  -125אקלים נקי )נייר מספר(1174796 :

2

השקעה בהתאם לתו כסף נקי.

3

השקעה בתחומים שאינן קשורים לדלקים פוסיליים כגון הי-טק ,נדל"ן ,אנרגיה מתחדשת ,רפואה ועוד.

4

למידע על השקעות נקיות מחוץ לישראל לחצו כאן.

www.fossilfree.org.il

אנו לא יועצי השקעות  -אין לראות
בכתוב כיעוץ השקעה

