
 
ם   -ליווי בנושאי הגבלים עסקיים ורגולציה   י תי נת היבטים תחרו ובחי ץ  עו י י י,  ו ו לי

בנושאי מיזוגים, הסדרים כובלים, הכרזות מונופולין, קבוצות ריכוז, רגולציה ענפית ופיקוח על 

 מחירים.

העמדת עדים מומחים בעלי ניסיון מוכח בנושאי הערכת שווי    -חוות דעת לבית משפט  

וכימות נזקים; שימוש בשיטות של מחקרי אירוע; הערכת שווי הוגן של חובות, מניות בכורה, 

 ערבויות ונגזרים פיננסיים; הערכת שווי פרמיית שליטה. 

(; הערכת שווי הוגן של Impairmentבחינת ירידת ערך מוניטין )   -עבודות לדוחות כספיים  

חוב, מניות בכורה, ערבויות, נגזרים פיננסיים, נכסים מובנים, עסקאות עתידיות ועסקאות 

 תחרות.-(; הערכת שווי הסכמי איPPAהחלפה וניירות ערך מורכבים;  הקצאת עלות רכישה )

ניתוח עלויות פנימיות בחברות )תמחיר( וקביעת מדיניות המחרה  - ייעוץ כלכלי וליווי עסקי

 לתכניות תגמול מנהלים.  benchmarkאופטימאלית; הערכת שווי כדאיות עסקאות; בדיקת 

 ניתוח סיכונים בחברות ובבנקים ותיקוף מודלים של מוסדות פיננסיים. - ניהול סיכונים

ומכניזמים אחרים,   -ייעוץ בנושאי תורת המשחקים ועיצוב מכניזמים   ון מכרזים  תכנ

עסקיים, תכנון ניסויים ופיילוטים, בנייה, “ משחקי מלחמה”ליווי חברות במכרזים, תכנון וביצוע 

 ניתוח ותכנון של מודלים עסקיים מתקדמים. 

 ליווי וייעוץ בפריסה מחדש של חוב, תהליכי קבלת מימון בנקאי או מוסדי.  -מימון 

ץ לגופים במערכת הבריאות הציבורית והפרטית   -ייעוץ בנושאי כלכלת בריאות   ייעו

 בכל הקשור לבניית מודלים להתקשרויות ותגמול ובניתוח כדאיות השקעה במערכת. 

 .Due Diligenceניתוח שווי מניות בכורה, ביצוע  -טק -ייעוץ בנושאי השקעות בהיי

שילוב מומחי תחבורה עם מומחי מימון לבדיקות כדאיות   -  ייעוץ בנושאי כלכלת תחבורה 

 להקמת מיזמי תשתית תחבורה, תכנון מכרזי תחבורה וליווי מתמודדים במכרזי תחבורה. 

 פרופיל החברה
 4102אוגוסט 

-מ מספקת מענה מקיף לבעיות מורכבות הדורשות מגוון רב “נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע

תחומי של מומחיות בתחומי הכלכלה, המימון והחשבונאות. ייחוד החברה הוא בניסיון הרחב 

( Managing partnersוהעומק האקדמי שמביאים איתם השותפים המייסדים של החברה ) 

(.  שותפי החברה הינם מומחים אקדמאים בעלי ניסיון יישומי Affiliatesושותפיה העסקיים ) 

נרחב בייעוץ לחברות בהקשר של פרויקטים כלכליים ומימוניים מורכבים וכן ניסיון אקדמי רב

שנים. בנוסף, החברה מאגדת במסגרתה חלק מהמומחים האקדמאים המובילים בארץ -

 בתחומי הכלכלה, המימון והחשבונאות.

www.Numerics.co.il 
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 154-1737970נייד: 
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 טל מופקדיר “ד

 052-6645533נייד: 

tal@numerics.co.il 

 (Managing Partnersשותפים )

ם  “ ד  ל ש י  ע ו ר לה   -ר  כ ל כ ל ר  ו קט ו ד

א. מרצה באוניברסיטת “ מאוניברסיטת ת 

א ובמרכז הבינתחומי. מומחה בניתוח “ ת 

כלכלי של היבטי תחרות, רגולציה והגבלים 

עסקיים; חוות דעת כלכליות לתביעות 

משפטיות; הערכות שווי חברות וכדאיות 

עסקאות; הערכת שווי נגזרים ומכשירים 

פיננסיים מורכבים, לרבות שווי הוגן של 

חוב; ניהול סיכונים ותיקוף מודלים פיננסיים;  

ישום פתרונות מתחום תורת  מומחה בי

  המשחקים, לרבות ניתוח מכרזים.

ר לכלכלה   -ר טל מופקדי  “ ד  קטו דו

א. מרצה באוניברסיטת “ מאוניברסיטת ת 

כותב שותף של   א ובמרכז הבינתחומי. “ ת 

“. המדריך להערכת שווי חברות ” הספר  

 Assistant Professor of Finance  -שימש כ 

. מומחה  Northwesternבאוניברסיטת  

בהערכות שווי )חברות, נגזרים פיננסיים,  

-ח, חוזים מותנים, הסכמי אי “ חובות ואג 

ועוד(; חוות דעת   Impairment ,PPA ,תחרות

כלכליות ומימוניות להליכים משפטיים; 

מדיניות המחרה אופטימאלית; ניתוח כלכלי 

 של היבטי תחרות ורגולציה.

 (Affiliatesשותפים עסקיים )

החברה מאגדת במסגרתה חלק מהמומחים 

לים בארץ בתחומי  בי האקדמאים המו

 הכלכלה, המימון והחשבונאות. ביניהם: 

 פרטי קשר

 על החברה

 עיקר השירותים שמציעה החברה

 ר דוד צביליחובסקי“ד      עדו  אליעזר‘ פרופ

 שמעון בנינגה‘ פרופ         ר יעל בנימיני“ד

 קובי גלזר‘ פרופ       אבישי צדר‘ פרופ

 ר רון מלכא“ד      אבנר קלעי‘ פרופ

       צביקה נאמן‘ פרופ   ר מאיר קרלינסקי“ד

 רפי אלדור‘ פרופ        ח שלומי שוב“רו
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 פרופיל החברה
 4102אוגוסט 

 בין לקוחותינו נמנים:

   

 קבוצת איילון  בנק דיסקונט לישראל בזק החברה הישראלית לתקשורת

   

 קבוצת ישראכרט דן חברה לתחבורה ציבורית משרד האוצר 

   

 אופטיקה הלפרין קבוצת קומבה בנק דקסיה

   

 קבוצת א. דורי פליינג קרגו קבוצת תהל

   

 טלרון מקבוצת לובינסקי  קבוצת אלוני דליה אנרגיות כוח

   

 Ernst & Young   מ“פרופיט תעשיות בניה בע



 פרופיל החברה
 4102אוגוסט 

 בין לקוחותינו נמנים:

   

 ן ירוקה“אקו סיטי יזמות נדל טבע תעשיות פרמצבטיות לשכת סוכני ביטוח בישראל

   

 סומך חייקין KPMG משקי הקיבוצים בנק הפועלים

   

AERODENTIS גו.די.אם. השקעות אגד אגודה שיתופית לתחבורה 

   

UVision Global Aero Systems מור בית השקעות ים ליזמות ופיתוח-חברת חוף בת 

   

 Bananagrams LCC שחל טלרפואה מחצבות כפר גלעדי

   

   


