מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
מרכז חת הוא מוקד אקדמי אינטר-דיסיפלינרי של המסלול האקדמי המכללה
למנהל ,שנוסד הודות לתרומתם של גב' רנה ופרופ' מאיר חת .תכלית המרכז היא
לפתח ולהקנות ידע בתחומי התחרות והרגולציה בשווקים בישראל ,על היבטיהם
התיאורטיים והמעשיים ,במטרה לחדד בעיות הטעונות פתרון ,ולגבש המלצות
לשיפור המדיניות הרגולטורית הראויה.
מרכז חת פועל בשיתוף שלושה בתי ספר :כלכלה ,מנהל עסקים ,ומשפטים .עיקר
פעילותו מתבצעת במישורים הבאים:
 מחקר אקדמי יישומי לפיתוח ידע וכלי ניתוח ,במגמה להעמיק חקר ולאפשר
הכוונה של פעילות שלטונית בענפי משק שונים.
 פיתוח מסלולי הוראה לסטודנטיות וסטודנטים וכן השתלמויות מקצועיות
למנהלות ומנהלי רגולציה בתחומי התחרות והרגולציה.
 קיום כנסים בנושאים אקטואליים העומדים על סדר היום הציבורי ,במטרה
ליצור דיון מעמיק המבוסס על ידע משפטי ,כלכלי וניהולי.
צוות המרכז
פרופ' אשר טישלר – חבר הוועדה המייעצת .נשיא המכללה למנהל ובעבר דיקן
הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב .תחומי מומחיותו הם משק החשמל
וכלכלת/ניהול ביטחון (תקציב ,הון אנושי ,טכנולוגיה ,מבנה אופטימאלי).
פרופ' אבי בן בסט – מנהל אקדמי .פרופסור לכלכלה אוניברסיטה העברית ובמסלול
האקדמי המכללה למנהל .שימש כמנכ"ל משרד האוצר ( ,)1999-2001כמנהל בכיר של
מחלקות המחקר ומטבע החוץ בבנק ישראל וכראש הצוות לתכנון ההיערכות לקליטת

מיליון עולים חדשים ( .)1996 – 1987פעיל בוועדות ציבוריות
בתחומי המשק והכלכלה.
עו"ד חנינא ברנדס – חבר הוועדה המייעצת .מייסד ושותף במשרד עו"ד נשיץ-ברנדס-
אמיר .מתמחה בדיני חברות ,מימון ,הייטק ,בנקאות והגבלים עיסקיים.
ד"ר יוסי בכר – חבר הוועדה המייעצת .יו"ר דירקטוריון קבוצת דיסקונט .כיהן
כמנכ"ל משרד האוצר .בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית ,מוסמך
במנהל-עסקים ודוקטור במימון מאוניברסיטת ברקלי קליפורניה.
ד"ר יורם טורבוביץ'  -עורך-דין ויועץ משפטי .לשעבר הממונה על ההגבלים
העיסקיים.
פרופ' דן אל נתן – חבר וועדת ההיגוי .ראש רשות ההוראה ,ראש התוכנית לניהול
עסקי בינלאומי ומרצה בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל.
פרופ' אורית פישמן אפורי – חברת וועדת ההיגוי .דיקנית בית הספר למשפטים
במכללה למנהל וחוקרת בתחומי הקנין הרוחני.
ד"ר איתמר שבתאי – חבר וועדת ההיגוי .דיקן בית הספר לכלכלה במכללה למנהל.
ראש התמחות מעכות מידע ארגוניות.
שופטת (בדימוס) ד"ר איריס סורוקר – מנהלת .סיימה בהצטיינות לימוד בוגר
ומוסמך במשפטים באוניברסיטה העברית ובעלת דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה
העברית בנושא הממשק שבין הגבלים עיסקיים לקנין רוחני .כיהנה כשופטת במשך
 13שנים.

