אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני

אודותינו
אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני הינה חברה מובילה
לייעוץ כלכלי ומימוני ,המנוהלת על ידי פרופ'
צבי וינר ורו"ח אשר שקלר .שותפיה של החברה
פעילים בשוק ההון הישראלי זה למעלה משני
עשורים.

השירותים שלנו
אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני מעניקה ללקוחותיה
מגוון רחב של שירותי יעוץ :ניהול סיכונים ,תיקוף
מודלים והנדסה פיננסית; הכנת חוות דעת מומחה
בנושאים כלכליים ומימוניים לבתי משפט ולגופי
רגולציה; ביצוע הערכות שווי ,ניתוחים עסקיים
והערכת נגזרים משובצים ואופציות לעובדים;
יעוץ בתחום ההגבלים העסקיים; יעוץ בתחום
כלכלת רגולציה ותחרות; יעוץ בתחום מימון
הפרויקטים והתשתיות הלאומיות; וכן ליווי
עסקאות בשוק ההון ובנקאות השקעות.

הצוות שלנו
אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני מעסיקה כיום למעלה
מעשרה שותפים ,שותפים עסקיים ועובדים בעלי
התמחויות רב-תחומיות וניסיון עשיר ומגוון.
צוותי העבודה נבנים בהתאם לאופי העבודה
ולצורכי הלקוח ,על מנת להבטיח רמה מקצועית
גבוהה ,זמינות וגמישות.

תחומי הפעילות
ניהול סיכונים ,תיקוף מודלים והנדסה פיננסית
פיתוח מודלים לניהול סיכונים פיננסיים לגופים מוסדיים ,חברות ריאליות
וגופים רגולטורים .תיקוף מודלים בתחומי הבנקאות ,ביטוח ,מכשירים
מובנים והשקעות .פיתוח מודלים לבניה ,ניהול ותמחור השקעות
פיננסיות מורכבות ,כולל אגרות חוב עם אופציות גלומות .פיתוח ויישום
מכשירים פיננסיים חדשניים וכתיבת חוות דעת בנושאים אלו.

את פעילות ניהול הסיכונים והנדסה פיננסית מוביל פרופ' צבי וינר ,יו"ר .במרוצת
השנים בו צעו על ידי שותפי ועובדי הפירמה בתחום ניהול הסיכונים ,תיקוף
המודלים וההנדסה הפיננסית עבודות עבור לקוחות רבים ,וביניהם :בנק ישראל,
משרד האוצר ,רשות לניירות ערך ,הבורסה ,חברות דירוג ,בנק הפועלים ,בנק לאומי,
בנק המזרחי טפחות ,בנק דיסקונט ,הבנק הבינלאומי ,מגדל ,פסגות ,הראל ,הפניקס,
כלל ,משרד הביטחון ,כאו"ל ועוד.

חוות דעת מומחה לבתי משפט וגופי רגולציה
כתיבת חוות דעת מומחה לבתי משפט ולגופי רגולציה בנושאים כלכליים

המומחים שלנו חתומים על חוות דעת מומחה בתיקים בהובלת משרדי עורכי דין

ומימוניים מגוונים ,בשיתוף עם משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

בולטים ,וביניהם :גורניצקי ושות'; ברקמן ,וקסלר ,בלום ושות'; מיתר ,ליקוורניק,
גבע ,לשם ,טל ושות'; גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'; אגמון ושות';
לוי מידן ושות'; פירון ושות'; חן ,יערי ושות' ,ב .לוינבוק ,סולומון ליפשיץ ושות',
רותי ליטבק ,ועוד.

הערכות שווי ,ניתוחים עסקיים עבודות לצרכי דוחות
כספיים והערכת נגזרים משובצים ואופציות לעובדים
ביצוע הערכות שווי וכן מתן חוות דעת כלכליות לצורכי דוחות כספיים,

שותפי ועובדי החברה ביצעו פרוייקטים עבור לקוחות בולטים ,וביניהם :בנק

לרבות הערכת נגזרים משובצים ואופציות לעובדים .ביצוע ניתוחים

הפועלים ,בנק דיסקונט ,פרוטליקס ,מגדל ,אסם ,אייפקס ,מכתשים אגן ,אמדוקס,

עסקיים ,סקירות שוק והערכת כדאיות פרויקטים.

אי.סי.איי ,שופרסל ,IDE ,דרך ארץ IVM ,נייס H2ID ,VID ,ועוד.

ליווי חברות מהסקטור הפרטי והציבורי בתהליכים שונים מול הממונה

את פעילות ההגבלים העסקיים וכלכלת הרגולציה מוביל רועי רוזנברג ,שותף

על ההגבלים העסקיים וכן מול גופי רגולציה ,לרבות מתן חוות דעת

בחברה .לרועי ניסיון עשיר במתן חוות דעת במאות תיקי מיזוג ,מונופולין והסדרים

כלכליות ,בניית מודלים כלכליים ,וסיוע בגיבוש וביישום כללי רגולציה.

כובלים וכן ניסיון במתן עדות מומחה בבית הדין להגבלים עסקיים ,וכיועץ בוועדות

בנוסף ,ליווי גופים ומוסדות בעיצוב מכרזים לרבות באמצעות כלים

ממשלתיות שונות .רועי ביצע עבודות כלכליות ,בין היתר ,לגופים הפועלים בתחומי

מעולם תורת המשחקים.

שוק ההון ובנקאות ,תקשורת ושידורים ,מלט ,בטון ואגרגטים ,ענף האנרגיה (תחנות

הגבלים עסקיים ,כלכלת רגולציה ותחרות

דלק ,ענף הגז הטבעי) ,נמלים ,ספנות ,ענף הרכב ,חברת החשמל ,התאחדות
התעשיינים ועוד .רועי ייצג גופים עסקיים בפני וועדות ממשלתיות (וועדת ששנסקי
 ,2וועדת בלינקוב).

הפעילות נעשית בשותפות עם אחד מהמומחים הבולטים

באקדמיה ובפרקטיקה בישראל  -פרופ' חיים פרשטמן .בין העבודות הבולטות של
פרופ' פרשטמן בתחום זה :ליווי חברות המים המינרליים מול ועדת ששינסקי ,2
ליווי חברת לאומי קארד בנושא העמלות הצולבות ,ליווי דור אלון בנושא מרווח
השיווק ,ליווי שופרסל מול ועדת מחירי המזון ,וכן ליווי תהליכי רגולציה עבור
חברות ממשלתיות רבות  -מקורות ,נתג"ז ,רכבת ישראל ,חנ"י ועוד .לרשותו של
רועי צוות מקצועי של כלכלנים ורואי חשבון.

מימון פרויקטים ותשתיות לאומיות
ליווי פרויקטים מסוג  BOT/PPPמשלב הכנת המענה למכרז ,דרך

את פעילות מימון הפרויקטים מובילה רו"ח ורדה שטרן .בין הפרויקטים הבולטים

הסגירה הפיננסית ובתקופת ההפעלה .בניית מודלים פיננסיים

שלוו על ידה :ליווי הקבוצה הזוכה בפרויקט עיר הבה"דים במכרז דו-שלבי ייחודי,

בסטנדרטים בינלאומיים ,הכנת תכנית עסקית וגיבוש ההצעה שתוגש

ליווי מימון קטע  81של חב' חוצה ישראל ,ליווי הקבוצה הזוכה בפרויקט ההתפלה

במכרז וליווי תהליך המימון מול הגופים המממנים ומול מזמין הפרויקט

בפלמחים (לרבות הרחבתו) ,ליווי החברה הזוכה בפרויקט הנתיב המהיר ,ליווי

בכל שלביו.

מימון הקמת בית החולים באשדוד ,ליווי מימון פרויקטי  PVועוד.

