מודלים כלכליים בע"מ
מגוון העבודות של מודלים כלכליים
עבודות בתחום האנרגיה ,גז נפט וחשמל

















מודל תחזית הביקוש לחשמל בישראל.
מודל תחזית הביקוש למוצרי דלק ולגז טבעי במשק הישראלי.
בחינת כדאיות פרויקט תחנת כוח על בסיס קוגנרציה באשדוד עבור בתי הזיקוק.
בחינת הכדאיות הכלכלית של תחנת הכוח של דוראד עבור קבוצת דלק.
בחינת הכדאיות הכלכלית של הקמת תחנת כוח על בסיס קוגנרציה במפעל ניר אמריקאיים ישראלים.
ניתוח שוק הגז הטבעי בישראל ותחזית המכירות של ים-תטיס ,שהיוו בסיס לדירוג החוב של ים תטיס ע"י
חברות הדירוג הבינלאומיות Standard & Poor`sו Moody`s, -קראת גיוס בשוק המוסדי בארה"ב.
בחינת הכדאיות הכלכלית של תחנת הכוח של OPCברמת חובב עבור האחים עופר ,ניתוח כדאיות תחנת
הכוח ברמת חובב לצורך קבלת דירוג ממעלות וליווי הקבוצה לקראת גיוס מקורות מימון מגופים מוסדיים,
פיננסיים ואסטרטגיים·
המשמעות הכלכלית של מיזוג דלק וסונול – חוות דעת כלכלית לממונה על ההגבלים העסקיים.
הכנת תוכנית אסטרטגית לבתי הזיקוק ,הערכת שווי ובתי הזיקוק וניתוח המשמעות הכלכלית של פיצול
בז"ן.
הערכת שווי קבוצת דלק ,ודלק אנרגיה עבור קבוצת דלק.
ליווי כלכלי לגיוס אג"ח מגופים מוסדיים לפרויקט ים-תטיס ע"י דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט.
בדיקת כדאיות וליווי שוטף של  EERמקבוצת אורדן ופולאר השקעות בגיוס מקורות מימון מגופים
אסטרטגיים ופיננסיים בחו"ל ,במיזם טיפול באשפה ביתית ויצור חשמל בטכנולוגיית פלזמה.
הערכת שווי –  VIDהנדסת התפלה.
חוות דעת כלכלית בנושא המשמעות הכלכלית של התקלה בבז"ן 2004
בדיקת כדאיות תחנת כוח במישור רותם עבור החברה לישראל.

עבודות ייעוץ כלכלי בתחומי התקשורת








הכדאיות הכלכלית למעבר משטרת ישראל למערכת קשר דיגיטלית ,הוכן עבור משטרת ישראל (.)2007
ייעוץ לחברות הסלולר בנוגע למערך האנטנות הסלולריות
תכנית עסקית לקראת מכרז ערוץ  ,2הוכנה עבור נגה תקשורת.2005 ,
חוות דעת כלכלית למפקח על הבנקים בנושא מיזוג חברות הכבלים2004 ,
חוות דעת כלכלית בנושא השפעת הסדר  ICPעל שידורי הטלוויזיה בישראל ,הוכנה בשנת  1994עבור
חברות הכבלים .חוות הדעת היוותה בסיס לעדות מומחה בבית המשפט במסגרת העתירה לאישור הסכם
.ICP
עבודה רחבת היקף בנושא התפתחות שוק התקשורת בישראל ,עבור מספר גופים מרכזיים במשק כולל
בזק ,פרטנר ,כלל ,בנק לאומי ,בנק הפועלים ,בנק הבינלאומיCITIBANK, ,בזק ,סלקום ופלאפון .העבודה
כללה תחזית ביקוש לטווח ארוך ( 10שנים) לשירותי תקשורת (טלפוניה קווית ,טלפון סלולרי ,כבלים,
DBS,ואינטרנט).
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הערכת שווי בזק בוצעה עבור פועלים השקעות ,כור והחברה לישראל .העבודה כללה ניתוח מקיף של
חברת בזק ושוק התקשורת הישראלי ,והערכת שווי חברות בזק ,פלאפון ובזק בינלאומי ,על בסיס תחזית
פעילות לטווח של  10שנים.
הכדאיות הכלכלית של כניסה לערוץ הטלוויזיה הייעודי הרוסי.
תכנית עסקית לערוץ הישראלי החדש (ערוץ  )10הוכנה עבור קבוצת אפיק-רום (.)2001
הערכת שווי פרטנר בוצעה בשנת  2001עבור פועלים השקעות ,כחלק מהערכת שווי אלביט-אלרון.
חוות דעת כלכלית בנושא מבנה תחרותי מוצע לחברות הכבלים ,הוכנה בשנת  2001עבור חברות הכבלים
במסגרת בקשת המיזוג של הכבלים לממונה על ההגבלים העסקיים.
עבודה מקיפה בנושא התפתחות המסחר והשירותים האלקטרוניים בישראל בוצעה בשנת  2000עבור
מספר גופים מובילים במשק כגון בנק לאומי ,כלל ישראל ,י.ב.מ ,.עלית ,שופרסל ,סופר פארם ,ביטוח ישיר.
מטרת העבודה הינה לאפיין את הביקושים ולהגיע לאומדני ביקוש ,לטווח של  10שנים ,לרכישת קבוצת
מוצרים באמצעות המסחר האלקטרוני וסווג מוצרים לפי פוטנציאל הקניה באמצעים אלקטרונים .העבודה
כוללת ניתוח השפעות המסחר האלקטרוני על תחומי המסחר הקמעונאי ,שווקי התוכן והפרסום ,שירותי
התיירות והשירותים הפיננסיים.
תכנית עסקית לערוץ החדשות ,הוכנה עבור חדשות .24
בדיקה מקדמית בנושא המשמעות הכלכלית של הקמת ערוץ טלוויזיה שלישי בוצעה בשנת  1998עבור
קשת ,רשת וטלעד.

עבודות ייעוץ כלכלי בתחומי התעופה והתיירות


















הכדאיות הכלכלית של המשך פיתוח מטוס הג'בלין בחברת ATG,עבור התע"א (.)2007
תוכנית עסקית עבור חברת אל-על ()2006
אומדן השווי הכלכלי של כרטיסי  standbyלעובדי אל-על ()2003
הערכת שווי אלעד מלונות ()2003
ניתוח עסקי של אל-על לקראת ההפרטה ()2002
ניתוח תכנית ההתאמה של חברת אל-על ()2001
התפתחות המסחר והשירותים האלקטרוניים בענף התיירות ()2000
הצעה להקמת קונסורציום לרכישת אל-על ()1998
הערכת שווי כלל נסיעות ותיירות-דיזנהויז ()1995
כדאיות הסבת מטוסי נוסעים למטוסי מטען ()1993
הערכת שווי אל-על ()1992
הכדאיות הכלכלית למשק של המשך פרוייקט מטוס הלביא (.)1987
תוכנית אסטרטגית לעיר אילת
בחינת הכדאיות של פעילות מטוסי המטען של אל על
תוכנית אסטרטגית לחברת כנפיים
הערכת שווי כלל נסיעות ותיירות-דיזנהויז
בחינת הכדאיות הכלכלית של פרוייקט אקוואריה
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עבודות ייעוץ כלכלי בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת












המדיניות המוצעת להאצת צמיחת ענפי הטכנולוגיה המתקדמת
הכדאיות הכלכלית של המשך פיתוח מטוס הג'בלין בחברת ATG,עבור התע"א
אמדן מרכיבי עודף העלות בהשקעה בטאוור סמיקונדקטורס ע"י החברה לישראלpurchase –PPA ,
price allocation
תרומת קרנות ההון-סיכון ) )Venture Capitalלכלכלת ישראל
התעשייה הביטחונית כמאיץ לצמיחת המשק·
הערכת שווי קבוצת אלישרא ,הוכן עבור אלישרא וכור
בחינת תוכנית עסקית לומיניס·
בחינת כדאיות מעבר הבנק הבינלאומי למיקור חוץ של שירותי המיחשוב ,עבור ·IBM.
בדיקת כדאיות וליווי שוטף של ( EERמקבוצת אורדן ופולאר השקעות) בגיוס מקורות מימון מגופים
אסטרטגיים ופיננסיים בחו"ל ,במיזם טיפול באשפה ביתית ויצור חשמל בטכנולוגיית פלזמה.
המדיניות העסקית של קולבר.
בחינה כלכלית של פרוייקט המימן.

עבודות ייעוץ בתחום התחבורה והתשתיות









התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים אשר הוגשה על-ידי ועדת שיינין לשר התחבורה ולממשלה (.)2005
יבואני הרכב – תחזית הביקוש לכלי רכב פרטיים.
הערכת שווי אלבר חברה לליסינג.
נת"ע -הכדאיות הכלכלית של הרכבת התחתית בישראל.
הערכת שווי זכויות חברת העובדים באגד.
ניתוח מערכת תעריפי הנסיעה ב"אגד".
ניתוח עסקי של אל-על לקראת ההפרטה.
הכדאיות הכלכלית ומקורות המימון למנהור הקו הירוק בת"א

הערכות שווי ותוכניות עסקיות ושונות











הערכת שווי מלרג·
הערכת שווי סמיקונדקטורס עבור החברה לישראל·
הערכת שווי בז"ן (בתי זיקוק לנפט בע"מ) ,והמפעלים הפטרוכימיים (כרמל אולפינים)·.
הערכת שווי עלית ,הוכנה עבור קבוצת שטראוס·.
הערכת שווי בתי הזיקוק באשדוד (בז"א)·.
הערכת שווי קבוצת דלק ,ודלק אנרגיה עבור קבוצת דלק.
הערכת שווי אלעד מלונות
הערכת שווי קבוצת אלישרא
הערכת שווי בזק ופלאפון
שירותי השכלה לסטודנטים זרים
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חוות דעת כלכלית וחוות דעת מומחה











חוות דעת בעניין התובענה הנגזרת נגד החברה לישראל.
חוות דעת בעניין הנזקים שנגרמו לדניה סיבוס כתוצאה ממדיניות השמיים הסגורים של ישראל .
חוות דעת בעניין עדכון תעריפי הארנונה .
חוות דעת בעניין התקלה במז"ג  4בבז"ן בשנת . 2004
חוות דעת בעניין אומדן השווי הכלכלי של כרטיסי טיסה לעובדי אל על על בסיס מקום בטוח .
חוות דעת בעניין אומדן השווי הכלכלי של כרטיסי טיסה ב- standby -לעובדי אל על .
חוות דעת בעניין מיזוג עלית ותמ"י .
חוות דעת בעניין חברות הכבלים .
חוות דעת בעניין תעריפי אשפוז .
חוות דעת בעניין תחנות הדלק.

הכנת תוכניות כעסקיות למכרזים





תוכנית עסקית למכרז על הערוץ השלישי .
תוכנית עסקית למכרז על ערוץ החדשות .
הכנת תוכנית למכרז על כימיקלים לישראל .
חוות דעת על המכרז של שו"פ .

ייעוץ בשוק ההון





הערכת שווי של חברות ציבוריות .
הערכות לגבי התפתחויות בשווקים העולמיים .
ניתוח מגמות בשוק ההון הישראלי .
סקירת שווקי ההון בעולם.
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