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 כתדבר העור

אחריות תאגידית כתופעה לא על האחריות לבדה: 
 רובדית-מימדית ורב-תחומית, רב-ברתית רבח

 

 2, עורכת הגיליון המיוחד1אור קרסין

 

כזה מונחת המוקדש לאחריות תאגידית. כ למיטב הידיעה, זהו הגיליון הראשון של כתב עת אקדמי בעברית

כיצד "לתפוס" נושא הנמצא בנסיקה ציבורית ומחקרית, נושא שבמחקר  לפתחו משימה לא פשוטה.

על פני מספר  תהכתיבה על אחריות תאגידית מתפרס הבינלאומי קיבל עד היום ביטוי עשיר ומגוון כל כך.

נות, ושאלות המחקר והמתודולוגיות בתחום זה דיסציפלינות, מסתמכת על הנחות יסוד ותיאוריות שו

. ברור, שלא ניתן בגיליון ראשון זה, לסקור ביסודיות תחום רחב כל כך. כל שניתן הוא להדגים את מגוונות

להציג חלק קטן וחוקרים  ושאלות המחקר המעסיקות כיום ריותמקצת הגישות הדיסציפלינא

  באמצעות המאמרים הכלולים בו. כל זאת מהמתודולוגיות, התיאוריות והמושגיים,

החשיבות של רעיון האחריות התאגידית מתגלה כרלוונטי ביותר בימים בהם נכתב מבוא זה. בעת הזו, 

 בפי המכונה) Covid-19 נגיף ההתפשטות המודרנית, עם בעת הגדולים המשברים אחד את כשהאנושות חווה

בחברה. כספקי שירותים ומוצרים, כמעסיקים , מתחדד התפקיד החיוני שעסקים ממלאים "(קורונה" כל

וכמי שמובילים מחקר וחדשנות שנועדו לענות לאתגרי התחלואה וצעדי ההסגר והבידוד הנלווים, ברור לכל, 

כי תאגידים ממלאים תפקיד הכרחי בחוסן החברתי והכלכלי. בעת הזו, מתגלים מעשי תרומה והתנדבות 

ום לפעילות חברתית ובריאותית זאת לצד פעולות שעסקים רבים מרשימים מצד תאגידים שיש ביכולתם לתר

נוקטים כדי להגן על עובדים וספקים. בו בעת, מתגלה הקושי של עסקים רבים אחרים, להגן על זכויות 

עובדים או להעניק יחס הוגן לספקים. במקרים אחרים, אנו עדים לתופעה בה בעלי עסקים גדולים מנצלים 

יע על מדיניות ממשלתית, כדי לזכות בנתח גדול מעוגות התמיכה הממשלתית באופן את כוחם ומנסים להשפ

 שעלול בסופו של דבר לגרום לדילול התמיכה בעסקים קטנים. 

רובדית, אחריות תאגידית היא אחת התופעות החברתיות -רבת ומימדי-תחומית, רב-בשל היותה רב

. (Karassin & Bar-Haim, 2016; Karassin & Bar-Haim, forthcoming) המרתקות והמורכבות למחקר

תחומיים, שמקורם בדיסציפלינות מגוונות -בשני העשורים האחרונים היא מתגלה ככר פורה למחקרים רב

מדע המדינה, מדיניות פילוסופיה, חקר ארגונים, פסיכולוגיה,  ,כמו מנהל עסקים, ראיית חשבון, סוציולוגיה

. מאמרו תאנו עדים לייצוג של כתיבה ממגוון דיסציפלינומיוחד שלפניכם גם בגיליון ה ציבורית ומשפטים.

מושג השאוב מתחום הדיווחים החשבונאיים( בדיווחי אחריות  -(materiality, העוסק במהותיות אורתר של 

העוסק במעמדם של הקודים האתים במשפט  ליטורתאגידית מייצג כתיבה בתחום הניהול. מאמרה של 

העוסק בהוראה באקדמיה של אחריות  אהרוני וברקאיהפלילי משתייך לדיסציפלינה המשפטית. מאמרן של 

                                                           
האגודה לאחריות תאגידית המחלקה לסוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת האוניברסיטה הפתוחה, ממייסדי ד"ר אור קרסין,  1

 Karassin@openu.ac.il, סקים ומשמשת כסגנית יו"ר האגודהוקיימות בע
אני מודה למערכת כתב העת הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש על יוזמתה בשיתוף עם האגודה לאחריות תאגידית  2

  וקיימות בעסקים להקדיש גליון מיוחד לנושא האחריות התאגידית.
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העוסק בתופעת  בר ושמיד-אלמוג, נווה פיטובסקיתאגידית משתייך לדיסציפלינה הסוציולוגית. מאמרם של 

בפרויקטים חברתיים, נמצא בטווח בין חקר ארגונים ההתנדבות של עסקים באמצעות העובדים שלהם 

העוסק בקוד האתי המוצע לאקדמיה, מציע ניתוח פילוסופי מישורי מאמרו של . לעבודה סוציאלית

פונקציונלי. גם בכרך ראשוני וצנוע זה הצלחנו לייצג מגוון דיסציפלינות ולהדגים כי אחריות תאגידית מהווה 

 גוונים. נושא לדיון ועניין בתחומים מ

מימדית משום שאינה מוגבלת לתחום אתי -רבתחומית, אחריות תאגידית היא תופעה -מעבר להיותה רב

אלקינגטון ניסח מגוון רחב של תחומים הנוגעים למרחבי ההשפעה של תאגידים.  מתפרסת על. היא אחד

בקצרה את המודל של אחריות תאגידית, כ"שורה התחתונה המשולשת": אחריות לסביבה, לחברה ולכלכלה 

(Elkington, 1997) .תחומים רבים. בין יתר -אולם, במחקר נראה כי ישנה התייחסות לתחומים ותתי

יות לתנאי העבודה והייצור אחרשירותים, המוצרים וביחס לטיב ה צרכניםהתחומים ניתן למצוא אחריות ל

, הגנה הסובבת קהילהתשתיות ובריאות ה , זכויות ותנאי עבודה של עובדים וגיוון שוק העבודה,ספקיםשל 

גם בדרכים בהן המשילות  עוסקת. אחריות תאגידית המקומית והאקלים הגלובאלי על איכות הסביבה

חריות תאגידית נוגעת בכל שרשרת הערך למעשה א. הפנים ארגונית משפיעה ומושפעת מאחריות תאגידית

 של התאגיד מבפנים ומחוצה לו. 

תחילתה של המהפכה לעל אף שניתן להתחקות אחר חלק מהרעיונות שביסוד התפיסה של אחריות תאגידית 

אחריות תאגידית  על, הרי שתחילתה של הכתיבה המודרנית 19-מאה הבראשית ההתעשייתית במערב 

 Howard Bowen "Social . ספרו פורץ הדרך של(Carroll, 2008) 20-המאה השל  50 -מקורה בשנות ה

Responsibilities of the Businessman (1953)"  כתיבה נקודת הציון הראשונית במסמן עבור רבים את

. ההגדרה שהציע  (Carroll, 2008)אחריות חברתית( דאזקרויה  ההמודרנית על אחריות תאגידית )שהיית

אחריות אנשי שמציין . הוא לאחריות חברתית של עסקים היא בין ההגדרות הראשונות הידועותבואן 

העסקים היא: "לחתור למדיניות, לקבל החלטות ולנקוט בפעולות שהינן רצויות מבחינת היעדים והערכים 

 (. 6של החברה" )ראו עמ' 

האחרונים  יםהעשור ים וחצינימספר המאמרים שפורסמו בנושאים של אחריות תאגידית מאז, ובפרט בש

 2020שהתבצע בחודש אפריל מעידים על העניין המחקרי ההולך וגובר באחריות תאגידית. מתוצאות חיפוש 

עת שפיטים באנגלית, -שהתמקד בכתבי (Ebesco Discovery, Proquest)בשני מאגרי מאמרים מובילים 

עים אחד או יותר מהביטויים הבאים: מסתמנת מגמה ברורה של גידול חד במאמרים שבכותרתם מופי

corporate social responsibility (CSR), social responsibility of business  בעוד שבשנת (1)ראו תרשים .

 -חלה עליה תלולה וב 2005מאמרים שעסקו בתחומים אלה, בשנת  20 -נמצאו פחות מ 2000ובשנת  1995

Ebesco נמצאו למעלה  2010בחמש שנים. בשנת  10( גידול של למעלה מפי 219מאמרים ) 200 -נמצאו יותר מ

ובשנת  2( גידול של קצת פחות מפי 1043) 1000 -למעלה מ 2015בשנת , 2.5( גידול של פי 541מאמרים ) 500 -מ

. המגמות הדומות הניכרות משני המאגרים )על אף 1.3( גידול של פי 1368מאמרים ) 1500 -פחות מ 2019

רים המוחלטים( מצביעות באופן כללי על התגברות העיסוק והעניין המחקרי בתחום האחריות השוני במספ

-2005התאגידית כנושא מחקר. דומה שאת הפריצה של תחום זה כתחום מחקרי אפשר לזהות בעשור שבין 

 (.1)ראו תרשים  5, כאשר בתקופה זו עלו מספר הפרסומים השנתיים פי 2015
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 פרסומים באנגלית בכתבי עת שפיטים של מאמרים העוסקים באחריות תאגידית: מספר 1 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dahlsrud, 2008; deעל אף ההגדרות המרובות לאחריות תאגידית, והערפול המושגי העוטה את המונח )

Bakker et al., 2005 ישנה הסכמה רחבה כי אחריות תאגידית התגבשה כאנטיתזה לתפיסה התאגידית ,)

של זוכה פרס נובל הכלכלן מילטון פרידמן לפיה התאגיד חב חובה  בתפיסתוזו מזוקקת תפיסה סורתית. המ

אחת בלבד והיא להשיא את ההון של בעלי המניות תוך שהוא נמנע מפעילות בלתי חוקית ומפגיעה בתחרות 

תאגידים מתמצה  כלומר, "האחריות החברתית של (Friedman, 1970; Schwartz & Saiia, 2012החופשית )

יותר ויותר היא מאותגרת  גישתו זו של פרידמן, לא נזנחה כליל, אך (.52בלהגדיל את רווחיהם" )ראו שם עמ' 

באמצעות הציפיות של בעלי העניין של תאגידים, בעיקר עובדים וצרכנים אשר מעוניינים לראות את 

ת לכלל החברה. שינויים אלה מוטמעים עלי תרומה חיוביבהתאגידים עמם הם קשורים כגורמים מוסריים ו

על ידי מנהלים, אשר חלקם גם מובילים את השינוי התפיסתי וההתנהגותי כפי שמתבטא בראיון הכלול 

, מנכ"ל חברת תרמוקיר. בראיון מבטא מר כהן תפיסה ייחודית של אחריות חברת אלי כהןבגיליון זה עם 

 ובבת אותה, שהיא גם הבעלים של העסק. לסביבה ולקהילה הקיבוצית הס,תרמוקיר לעובדים 

במסגרתו  .השינוי שחל בתפיסת מטרות התאגיד זכה לבמה ולתהודה בהצהרת "השולחן העגול של העסקים"

מנכ"לים של החברות המשפיעות בארה"ב הכריזו בחגיגיות על מטרה חדשה לעסקים: "בעוד שכל חברה  181

 ויבות יסודית לכל בעלי העניין שלנו. אנחנו מחויבים ל:יחידה משרתת את המטרה שלה, אנחנו חולקים מח

..תמיכה בקהילות שבהן .יצירת ערך ללקוחות שלנו... השקעה בעובדינו... טיפול הוגן ומוסרי בספקים שלנו

ההצהרה מופיעה גם  פה שלעל הסביבה". לקראת סו ומגניםאנחנו מכבדים את התושבים ..אנחנו עובדים.

לשקיפות וקיום קשרים אפקטיביים עם  .ומחויבותערך ארוך טווח לבעלי המניות.. ל "...יצירת המחויבות

בעוד שעל פי תפיסתו של פרידמן בעלי המניות אינם רק בעלי הבכורה מבחינת  (.BR, 2019) "תבעלי המניו

התאגיד, אלא הם מושא יחיד לחובותיו, הרי שמנוסח ההצהרה ניתן לכל הפחות ללמוד שישנו משקל מרכזי 

 ומהותי לבעלי עניין רבים נוספים מלבד בעלי המניות.

תאגידית של עסקים )כמתואר האחריות היווחי באופן טבעי, הצהרת השולחן העגול לעסקים, בדומה לד

בר -אלמוג ,נווה-פיטובסקי( או פעילות התנדבותית של ארגונים )כמתואר במאמר של אורתרבמאמרו של 
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בספקנות. הביקורות נוגעות לכנות ואמיתות ההצהרות והמעשים,  תביקורות ונתקל ת( מעוררושמיד

ירקקות" של ארגונים, מתמקדת במהימנות של דיווחיהם ולמניעים המוצהרים שביסודם. ביקורת על "ההתי

 Lyon)העוסקים באחריות תאגידית ובתחומים בהם ארגונים בוחרים לדווח ועל מה הם בוחרים לא לדווח 

& Maxwell, 2011; Marquis et al., 2016; Pope & Wæraas, 2016.)  חשובה מכך היא הביקורת על

על  "אחריות תאגידית"פרקטיקות הנושאות את הכותרת ים והההצהרות, הדיווח המעשית של םהשפעת

עם חלק מביקורות אלו ניתן להתמודד באמצעות שיפור הקיימות. תרומתם להרווחה החברתית ובעיקר על 

 שיפור האופן בו אנו מודדים אחריות תאגידית והשפעה על קיימות, נושא שנעמוד עליו מעט בהמשך. 

יא מתקיימת . הרובדית-תופעה רב בראש ובראשונה אחריות תאגידית היאתחומית, -מלבד היותה תופעה רב

מושפעת מהרמה המוסדית הסובבת את בו בעת ו, )כפרטים( מושפעת מן העובדים בוכארגון,  ברמת התאגיד

. (Orlitzky et al., 2017)בעלי עניין ודרישות מצד , התאגיד. היא כוללת גם את הנורמות והחוקים של החברה

בניסיונות של תאגידים להשפיע על המשילות המדינתית מחקרי אחריות תאגידית עוסקים מחד, 

, תופעה שכונתה ובאופן בו המשילות המקומית והבינלאומית משפיעה על אחריות תאגידית והבינלאומית

, זרם מרכזי בספרות עוסק (. מנגדScherer & Palazzo, 2011בכללותה "אחריות תאגידית פוליטית" )

בהשפעה של אחריות חברתית של עסקים על הצלחתם הפיננסית, על ערך מניותיהם ושורת הרווח שלהם 

ביחס  התחרותיות בשוק,ועל  Brooks & Oikonomou, 2018; Peloza, 2009) )לסקירות ספרות בנושא ראו

. הרבדים השונים המשפיעים (Chaudhary, 2017;Glavas, 2016; Zhou et al.,2018לגיוס וניהול עובדים )

ת ספרות רוחבית של מחקרי על אחריות תאגידית מהווים מקור לעושר ולמורכבות של שדה מחקר זה. בסקיר

אחריות תאגידית שביצעו אגויניס וגלאוס הם סיווגו את הרבדים של מחקרי אחריות תאגידית לשלוש רמות: 

מתמקדים ברמה אחת בלבד ואילו רק  95%מחקרים  588כי מתוך  מוסדית, ארגונית, ואישית. אולם, נמצא

חקרים הממ 57%מהמחקרים עוסקים ברמה המוסדית,  33%מהמחקרים עוסקים בשני רבדים או יותר.  5%

. מסקנת החוקרים היא כי (Aguinis & Glavas, 2012)בלבד ברמת הפרט  4% -ו תהארגוני מהעוסקים בר

המחייב לשלב בין תיאוריות ומושגים מעולמות דיסציפלינריים  רובדי-קר רבקיים עוד מקום רב לפיתוח מח

 שונים.

ן, יבעלי העני אתיות ורצוניות של מגורמים מוסדיים: מציפיות כאמור אחריותם של תאגידים מושפעת

מן הסביבה התרבותית, הכלכלית והפוליטית בה והדרישות החוקיות המופנות אליהם מצד הרגולטורים 

התאגיד. באחת ההגדרות הידועות לאחריות תאגידית, קרול טען שאחריות תאגידית כוללת את פועל 

. על אף (Carroll, 1979; 1999) )והרצוניות )הנתונות לשיקול דעתהאתיות  ,הציפיות החוקיות, הכלכליות

עד היום אחריות תאגידית, מתמקדת עוסקת בספרות הההתייחסות לדרישות חוקיות, ללת שהגדרתו כו

, העוסק בניתוח פילוסופי מישוריאמרו של ביטוי לניתוח האתי נמצא במבהיבטים האתיים והוולונטריים. 

, ומראה כי קוד אתי זה לוקה בחסר בשל מתן משקל יתר בישראל של הקוד האתי שהוצע לאקדמיה

 . עשהלדיסציפלינריות ולמומחים, תוך התעלמות ממאפיינים אחרים של האקדמיה, להלכה ולמ

. משפטאנו מוצאים התייחסות לקשר בין האתיקה וה , שעוסק כל כולו ברובד המוסדיליטורמאמרה של ב

תאגידים. הלידי ביטוי בממשק עם הקוד האתי של באות הדרישות מצד מערכת המשפט במאמרה נראה כיצד 

ספרות העוסקת דובר רבות בספרות של האחריות התאגידית, אך מעסיק את ה טרםהמאמר עוסק בנושא ש

והוא היחס בין   Renckens, 2020))לספר חדש בתחום זה ראו בין רגולציה פרטית וציבורית בקשרים

 לבין התביעות החוקיות מתאגידים ,המהוות את ליבת האחריות התאגידיתהאתיות ציפיות התחייבויות והה

(Karassim & Bar-Haim, 2019).  בהקשר זה מתעוררות מספר שאלות יסודיות אודות היחס בין הרעיון של

אחריות ה של ספירת הבאיזו מידה דרישות שהיו נחלת למשל,אחריות לבין התפיסה של חבות חוקית. 

במילים אחרות, ? הופכות עם הזמן לדרישות בעלות אופי חוקי רגולטורי תוהוולונטריאתית ה ,תאגידיתה
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אחריות ההשונים של  בממדיה מעבר מהספירה הוולונטרית לספירה החוקיתמתרחש  מידהבאיזו 

 אפשרתאגידית. שאלה נוספת היא האם ניתן לראות בפרקטיקות של אחריות תאגידית ככאלה שיש בכוחן לה

באופן אחראי. בנדבך של שאלה זו שיוכיחו שנהגו הקלות לתאגידים להעניק הגנה מפני דרישות חוקיות או 

במאמרה המבקש לבחון האם ניתן לראות בקוד אתי תאגידי כמטריה מפני אחריות פלילית.  רליטועוסקת 

ברוחב היריעה של הדרישות הגלומות בו, ובטיב האכיפה  ,שאלה זו מתבררת כתלויה באופיו של הקוד האתי

תנאים  מבקש להצביע על קריטריונים לקוד אתי ראוי ועל ליטורהפנים ארגונית המלווה אותו. מאמרה של 

 נוספים שנדרשים לביסוס הקלות בחיוביים פלילים.

העוסק , אהרוני וברקאימאמרן של הסביבה התרבותית והפוליטית מקבלת ביטוי כגורם השפעה מרכזי ב

בעודן מנסות לנתח סטודנטים ישראלים.  הדרכתאחריות תאגידית כפי שהיא באה לידי ביטוי בבהוראת 

 אהרוני וברקאיאתנוגרפי את חווית ההוראה של אחריות תאגידית באקדמיה הישראלית, -באופן אוטו

מתעכבות על הקשיים הנובעים מהסקפטיות של הסטודנטים בכל מה שקשור לתפקידם של תאגידים בהגנה 

ת הקשר בין פעילות על זכויות אדם בהקשר המקומי והגלובאלי. הן מתמודדות עם הקשיים שבהורא

תאגידים לבין מיקומם בשטחים הכבושים או בביקורת על תאגידים, כגון חברות לייצור כלי לחימה 

שמוצריהם עולים בחייהם של רבים. הן חושפות את התפיסה הלוקאלית המאפיינת חלק מהסטודנטים 

 המתעלמת מהיבטים גלובאליים בפעילותם של תאגידים. 

יתן לשייך לרובד הארגוני שכן הוא עוסק במהותיות דיווחי הקיימות של ארגונים. , נאורתראת מאמרו של 

אולם, גם במאמר זה אנו רואים זיקה לרובד המוסדי, בשל הקשר בין מהותיות בדיווחי הקיימות לבין 

, עוסק בר ושמיד-אלמוג, נווה פיטובסקי שלהעמדות והציפיות של בעלי העניין של התאגיד. לבסוף, מאמרם 

בטווח בין הרובד הארגוני לרובד הפרטי. מחד, המאמר עוסק ביחסים בין הארגון העסקי )המתנדב( לבין 

ליחסים הנוצרים בין עובדי הארגון העסקי המתנדבים לישי, אך לצד זאת, המאמר מתייחס ארגוני המגזר הש

בורים שהתרומה לבין אוכלוסיית היעד, האופן בו הם תופסים את תרומתם ולצד זאת האופן בו הם ס

 משפיעה על יחסם למעסיק ולתדמיתו כאחראי חברתית. 

-כאמור, הגיליון שלפנינו, מנסה להתמודד בפעם הראשונה, באמצעות מחקר בעברית, עם התופעה הרב

עוסקת  , שטרם קיבלה ביטוי הולם גם בגיליון זה,שאלה לא פתורה במחקרמימדית שהיא אחריות תאגידית. 

 & Carrollבמגוון המישורים )שיביאו לידי ביטוי ביצועים של אחריות תאגידית  לותוסקא מדדיםבעיצוב 

Shabana, 2010;Wood ,2010).  לאופן בו נמדדת אחריות תאגידית השפעה מרכזית על האופן בו נתפס המושג

אשר הציעו למדוד אחריות תאגידית באמצעות מחקרים  נםישועל האופן בו מבוטאות השלכותיו המעשיות. 

ישנם . (Turker, 2009)סקאלות אחידות המביאות לידי ביטוי את מגוון המימדים של אחריות תאגידית 

 GRI -כגון ה כלי דיווח מרכזייםהנשענות על המדדים הכלולים ב מחקרים שמציעים לאמץ סקאלות

(Global reporting initiative) (Karassin & Bar-Haim, forthcoming .) מרבית המחקרים מתבססים

באופן מלא או חלקי על דיווחי התאגידים כמקור מידע עבור מדדי אחריות תאגידית. מה שברור הוא 

הם רלוונטיים  הממדיםערובה להישגים בתחום אחר, ולא כל ם הישגים של תאגיד בתחום אחד, אינהש

, קרי, הקשר שלהם לליבת העיסוק של המדדיםתיות של במידה זהה לכל התאגידים. החשיבות של המהו

מעבר למדידה של לבסוף, . היא מרכזית( אורתרבמאמרו של )כפי שנדונה , ולציפיות בעלי העניין התאגיד

 corporateהתאגיד ), יש חוקרים שהציעו שיטות לחישוב ערכי הקיימות של (CSP)ביצועי אחריות תאגידית 

sustainability value)  כתוספת השפעה חיובית על מדדי קיימות באמצעות חישוב מחזורי חיים שאינה באה

נראה שכיוון זה הוא כיוון מבטיח  .(Figge & Hahn, 2004)לידי ביטוי רק בהתייעלות בתחומים סביבתיים 

 בהערכת מכלול ההשפעות החיוביות והשליליות של תאגידית על הרווחה החברתית. 
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ל המחקר יות תאגידית לקיימות עסקית, מסמנת ככל הנראה, את הדור הבא שהמגמה הקושרת בין אחר

במסגרתה ניתן יהיה לבחון סוגיות כמו התרומה של אחריות תאגידית להשגת בקשר בין החברה לעסקים. 

יעדי קיימות מקומיים ובינלאומיים )כגון יעדי הקיימות של האו"ם( או את תרומתה למעבר למדיניות 

ם עסקיים של כלכלה מעגלית. במודלים כאלה, יושם ללא ספק דגש על פיתוח והטמעת לאומית ומודלי

חדשנות ועיצוב מוצרים ושירותים בעלי מחזור חיים מעגלי מקיים, כאלה שיש בכוחם להפחית את הלחצים 

אים נושאים אלה אומנם לא בולהועיל לבריאות האדם והסביבה.  המופעלים על משאבי הטבע והביוספרה,

אך יש לקוות שמדובר בגיליון ראשון של כתב עת אקדמי העוסק באחריות י ביטוי בגיליון הנוכחי, ליד

 תאגידית וכי עוד נכונו לנו בעתיד מחקרים רבים בתחומים אלה ואחרים. 
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