
 תקציר ההרצאה:

 תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה כיצד רגולציה משפיעה על אחריותכותרת: 

 חיים-אור קרסין  ואביעד בר:  בתרחישי רגולציה שונים

דרישות החוק. עולים על הבמגוון תחומים חברתיים  של התאגיד ביצועיםהיא אחריות תאגידית 

אולם, אחריות תאגידית מתגבשת בסביבה מורכבת בה התאגיד כפוף לדרישות רגולטוריות 

בתחומים שונים וחשוף ללחצים מצד בעלי ענין. ישנם גם כוחות פנימיים מגוונים הפועלים בתוך 

רגולציה על של  השפעהההתאגיד ברמות שונות. במציאות מורכבת זו נשאלת השאלה מהי 

כלפי ?  במחקר נבחנה ההשפעה של רגולציה על ביצועי אחריות תאגידית תאגידיתאחריות 

תוך התייחסות למגוון המשתנים  ,הסביבה )היבט אחד של אחריות תאגידית חברתית(

בו נכלל ש ,ממדי ורב משתני-מודל רבנבנה המחקר  צורךהמסבירים אחריות תאגידית. ל

כדי  ,של תרחישי רגולציה שונים הדמיהב נעזרהמשטר הרגולטורי ברובד המוסדי. המחקר 

רמות ניתוח:  שלושבמודל משולבות  סביבה.כלפי אחריות  מעשים על תלאמוד את השפע

לחצים שמקורם בבעלי עניין  נבחניםרמה המוסדית במוסדית, ארגונית ורמת הפרט. 

אחריות פי כלתרבות הארגון, אוריינטציה של מנהלים  נבחנותרמה הארגונית בוברגולטור. 

התנהגויות אישיות במקום העבודה: שביעות רצון,  נבחנותרמת הפרט בתאגידית ומנהיגות. 

על משתנה הדרישות  הדמיהוהתנהגות אזרחית ארגונית. תוצאות ה ןארגוכלפי המחויבות 

המצב האמפירי, המאופיין כרגולציה משתפת, משפיע באופן החיובי שהרגולטוריות מראות 

אחריות לסביבה. לעומת זאת, שינוים לקולא או לחומרא, הבאים לידי ביטוי ביותר על רמת ה

בתרחישים של רגולטור כופה, רגולטור תובעני ורגולטור רופס, מצמצמים את פוטנציאל 

 ההשפעה של הרגולציה על ביצועי אחריות לסביבה. 

 

 :על המרצה

 "ר אור קרסיןד

חברת סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה, במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת 

בתחום המדיניות הציבורית ועומדת בראש תכנית החטיבה למשפט ציבורי. בעלת שלושה 

תארים במשפטים. סיימה תואר שני בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב ותואר שלישי 

במכון  London School of Economicsב  ימההשלבאוניברסיטת בר אילן. פוסט דוקטורט 

לשינוי אקלים. הייתה מבין מייסדי בית הספר למשפטים במכללת ספיר ועמדה בראש התוכנית 

תחומי המחקר של ד"ר קרסין למשפט וסביבה ותוכנית הקליניקות המשפטיות של בית הספר. 

יות תאגידית וקיימות הם משפט ורגולציה סביבתית, תורת הרגולציה ורגולציה פרטית ואחר

הראשון שערך מחקר צוות הבראש  עומדת פרופ' אביעד בר חיים,ד"ר קרסין יחד עם   .בעסקים

אחד המאמרים שפורסמו במסגרת פרויקט  . אמפירי על אחריות תאגידית בתעשייה הישראלית



ד"ר קרסין תאגידית. אחריות מחקרי  היוקרתי שלבינלאומי הזכה בפרס ראשון בכנס זה 

, וממייסדי  האגודה וגיה ולמדעי הסביבההאגודה הישראלית לאקול סגנית יו"רשמשת מ

  הישראלית לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים, בה היא משמשת סגנית היו"ר. 

 

 


