מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
מרכז חת הוא מוקד אקדמי-מחקרי אינטר-דיסיפלינרי שנוסד בינואר  2017בשיתוף שלושה בתי
ספר במסלול האקדמי המכללה למינהל :משפטים ,כלכלה ומנהל עסקים .המרכז נוסד הודות
לתרומתם של גב' רנה ופרופ' מאיר חת ,בשאיפה להעמיק את ההבנה על אודות התחלופה וההפעלה
של אמצעי התחרות והרגולציה בשווקים בישראל .מטרות המרכז הן לחדד בעיות הטעונות פתרון
בממשק שבין כלכלה למשפט ולגבש המלצות לשיפור המדיניות הרגולטורית ,כמו גם לפתח ולהעביר
ידע בתחומי התחרות והרגולציה ,על היבטיהם התאורטיים והמעשיים.
עיקר פעילותו של מרכז חת:


מחקר אקדמי יישומי לפיתוח ידע וכלי ניתוח ,במגמה להעמיק חקר ולאפשר הכוונה של פעילות
שלטונית בענפי משק שונים.



חינוך :פיתוח מסלולה הוראה לסטודנטיות ולסטודנטים ,וכן השתלמויות מקצועיות למנהלות
ולמנהלי רגולציה בתחומי התחרות והרגולציה .המרכז מוביל סמינר מחקרי בנושא תחרות
ורגולציה לתלמידי משפטים; וכן קורס אינטר-דיסציפלינרי לתלמידי כלכלה ,מינהל עסקים
ומשפטים שמטרתו להניח יסודות עיוניים להבנת מבני שוק ודרכי אסדרה ,ניתוח מקרי מבחן
לפתיחת ענפי שוק לתחרות (חשמל ,תקשורת ,טלפוניה ועוד) ,והכרת מוסדות הרגולציה
בישראל.



קיום כנסים בנושאים אקטואליים העומדים על סדר היום הציבורי ,במטרה ליצור דיון מעמיק
המבוסס על ידע משפטי ,כלכלי וניהולי.



כתיבת ניירות עמדה בנושאי שעל סדר היום הציבורי בתחומים משתנים.

צוות המרכז


מנהלת מקצועית :כב' השופטת (בדימוס) ד"ר איריס סורוקר.



מנהלים אקדמיים :ד"ר איתמר שבתאי – דיקן בית הספר לכלכלה; ד"ר עידו באום – סגן דיקן
בית הספר למשפטים.



ועדת היגוי :פרופ' אורית פישמן אפורי – דיקן בית הספר למשפטים; פרופ' דן אלנתן – ראש
התכנית לניהול עסקי בינלאומי בבית הספר למינהל עסקים.



ועדה מייעצת :פרופ' אורן קפלן – נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל; פרופ' אבי בן בסט
– לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ,פרופסור לכלכלה (האוניברסיטה העברית) וחבר סגל בבית
הספר לכלכלה; ד"ר עו"ד יורם טורבוביץ' – לשעבר הממונה על הגבלים עסקיים; עו"ד חנינא
ברנדס – מייסד ושותף במשרד עו"ד נשיץ ,ברנדס ,אמיר ושות'; גב' סמדר ברבר צדיק – מנכ"ל
קבוצת הבנק הבינלאומי.



מייסד :פרופ' מאיר חת (לשעבר המפקח על הבנקים) .פרופסור אמריטוס בבית הספר
למשפטים במכללה למינהל.



חוקרת הבית :רו"ח ד"ר הילית כץ.



עוזרת משפטית :עו"ד ענבר גוטליב ריבקין.
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