
מנחם פרלמן

שנה כיועץ כלכלי. למר פרלמן ניסיון רב במחקר כלכלי 23מנחם פרלמן הוא כלכלן בעל ניסיון של 

יישומי. תוצרי העבודה שלו כוללים מחקר יישומי בתחומי האירגון התעשייתי וכלכלת תחרות 

ודיור. תחבורה תעשייה, תקשורת, חשמל, שירותי בריאות, בנקאות ושירותים פיננסיים, הבתחומי

בתחומים בבתי משפט ובפני רשויותמרכזיות ומחה בהתדיינויות משפטיות ש כעד ממר פרלמן שימ

אלה בישראל.

פרלמן ושות'הווה–2010ניסיון מקצועי

מנהלשותף 

מתן שירותי ייעוץ כלכלי עם דגש בנושאים הבאים:

וח תחרותי.רגולציה, הגבלים עסקיים ונית

כות שווי, מבחני היתכנות וניתוח עלות תועלת.הער

.מחקר כמותי

משרדי ממשלה כדוגמת הרשות לקוחות בפרוייקטים מרכזיים בשנים האחרונות:

עי ישראל; השנייה לטלוויזיה ורדיו, רשות המים, אגף תקציבים ומנהל מקרק

גופים ציבוריים כדוגמת קורות;חברות ממשלתיות כדוגמת חברת החשמל, מ

אגד, סלקום, כדוגמת מפעלי ים המלח, פרטיותחברות התאחדות התעשיינים;

, העולמיתUPSאריסון השקעות, מליסרון, בנק הפועלים,נשר, אל על, 

ה, ניאופארם, עזריאלי.לוקסוטיק

ושות'סוארי2009–2003

מנהלשותף 

מתן שירותי ייעוץ כלכלי עם דגש בנושאים הבאים:

וח תחרותי.רגולציה, הגבלים עסקיים ונית

כות שווי, מבחני היתכנות וניתוח עלות תועלת.הער

.מחקר כמותי

רשות ההגבלים העסקיים2002–2000

משנה לממונה וכלכלן ראשי של הרשות

ראש המחלקה הכלכלית של הרשות עם אחריות לתחומים הבאים:

.פיקוח על מיזוגים
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כלכלי ועדות מומחה לבתי המשפטיתוח נ.

פעולה בינלאומי עם רשויות הגבלים עסקיים אחרות, השתתפות יתוף ש

ת בהקמת אירגון , ושותפו.O.E.C.Dבישיבות וועדת התחרות של אירגון 

רשויות ההגבלים העסקיים הבינלאומי.

2002International Competition Network (I.C.N.)

Investigative Techniquesר, "וי subgroup

The Investigative Techniques Subgroup of ICN aims at exploring
best practices for conducting effective merger reviews in ICN
jurisdictions. The subgroup's work products werz ICN international
merger workshop and a comprehensive investigative techniques
manual.  The workshop provided a venue for regulators from 35
antitrust agencies to compare practical experiences in merger
reviews. The manual constituts of several chapters, concerning the
different stages and aspects of the merger review. The members of
the subgroup are E.U. DG competition, U.S. Department of Justice,
Canada Competition Bureau, Australia ACCC, Korea Office of Fair
Trade and Switzerland.

2001-2002International Competition Network (I.C.N.)

Member of the Steering group
The International Competition Network (ICN) provides antitrust
authorities with a specialized venue for maintaining regular contacts
and addressing practical competition issues. The ICN is unique. It is
first and foremost a competition authority forum supported by
participating authorities themselves.

מ"פלייד אקונומיקס בעא2000–1995

ל"נכמ

מתן שירותי ייעוץ כלכלי עם דגש בנושאים הבאים:

וח תחרותי.רגולציה, הגבלים עסקיים ונית

כות שווי, מבחני היתכנות וניתוח עלות תועלת.הער

.מחקר כמותי

ומחקרי שוק.שיווק

המקצועי וות צהפרלמן ייסד את החברה ביחד עם פרופ' צבי אקשטיין.מנחם 

מנואל טרכטנברג, פרופ' של החברה כלל מומחים מהאקדמיה לרבות פרופ'הבכיר 

צבי אקשטיין,  פרופ' שמואל קנדל.
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מ"ודלים כלכליים בעמ1995–1989

)1994משנת (ושותף מנהל לכלן כ

מתן שירותי ייעוץ כלכלי עם דגש בנושאים הבאים:

שוק, תכנון עסקי, הערכות שווייתוחי נ.

מודלים כלכליים ממוחשביםיתוח פ.

המקרה -מאמרים ופרסומים יישומיים בנושאים כלכליים. כדוגמת: מונופולים בתנאי חשיפה 

צדקא); , ביחד עם יעקב שיינין, אסף רזין ואפרים 1992של עלית ותמ"י (הרבעון לכלכלה 

ביחד עם אלי שגיא ויעקב 1993המשק הפלשתיני וזיקתו למשק הישראלי (הרבעון לכלכלה מאי 

ביחד עם צבי 1997שיינין); תחרותיות והפרטת קרקע בישראל (הרבעון לכלכלה דצמבר 

אקשטיין); השפעת החוזים בין חברות ותחנות דלק על טובת הציבור (הרבעון לכלכלה מאי 

חלקי לבעיית ההתאמה פיתרון –הכרזה על קבוצת ריכוז י אקשטיין); ביחד עם צב1999

ניתוח ו. "ו תשס"משפטים למנחם פרלמן וטליה סולומון, גל, )שיצר(מיכל ,?האוליגופוליסטית

.2008משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים, מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן, הוצאת נבו 

1992M.A.אביב- כלכלה, אוניברסיטת תל

1989B.A.אביב- יטת תלכלכלה, אוניברס


