
עמוד 1

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

סיוע באיסוף מידע עסקי, ניתוח מצב השוק ומעמד המותגים שלה לעומת המתחרים, יעוץ שיווקייעוץ וליווי שיווקי שוטף, חוו"ד שיווקיותהייניקן ישראל (באמצעות חברת טמפו)1

הערכת שווי ואפיון מצב עסקי החברה לקראת שינויים אפשריים במבנה הבעלות בחברההערכת שווי ואפיון מצב עסקיצ. לנדאו בע"מ - בניה ויזמות נדל"ן2

חוות דעת כלכלית  על הפרת הסכם ע"י השותפים ובעלי הקרקע וגרימת נזקים ואבדן רווחיםחוו"ד כלכלית לביהמ"שמור אורבניקה בע"מ - יוזמה להקמת כפר נופש בים המלח3

ניתוח כלכלי ופיננסי לפעילות החברה, שווי חברה והצעת מודל עסקי לשיתוף העובדים בחברההערכת שווי, מודל אופציות לעובדיםהמרכז הישראלי לזרימה חישובית בע"מ - ניתוחים אווירודינמיים4

הכנת תכנית עסקית וליווי תהליך לקבלת מענק מותנה מקרן בירד (BIRD)תכנית עסקית לקרן BIRDאוגנטק בע"מ - ניתור ואופטימיזציה למערכות מידע עסקיות5

הערכת שווי לגיוס שותפים / משקיעים, סיוע בהליך גיוס הלוואה בנקאית לרכישת מבנההערכת שווי, ליווי מימוניפנורמה/אירופן בע"מ - צילום אוירי, מיפוי, הפקה ועיצוב6

ליווי הפיתוח העסקי, תכנית עסקית, ליווי הליכי גיוס מימון להרחבת הפעילותליווי ופיתוח עסקי, תכנית עסקית, גיוס מימוןדי. פי. אי מדיקל בע"מ - פתרונות שיקום רפואי7

ליווי הליך משפטי בתביעה בנושאי הגבלים עסקיים (קרטל) מול חברת כולמובילליווי הליך משפטי בהבטים מקצועייםקבוצת גוגו שילוש - יבאוני חלפים לתעשיית הרכב8

תכנית עסקית לפיתוח העסק, ליווי לקבלת מענקים מול הרשויותתכנית עסקית, ליווי עסקיאינסוף - בית תוכנה 9

הכנת תוכנית עבודה כלכלית, אפיון פרוייקטים בהבטים כלכליים ופיננסיים, בקשה למדען הראשיליווי הליך בקשה למדען הראשי, ליווי עסקיאקסלרדיו - פיתוח ושיווק מצרי תקשורת לשימושים צבאיים10

חוות דעת מול בנק איגוד וחברת איגוד ליסינג על נזקים עקב הפרת הסכםחוו"ד כלכלית לביהמ"שליסינג ישיר - חברת ליסנג לרכבים11

חוו"ד לביהמ"ש לתמיכה בקו הגנה מול תביעת לקוח לנזקים שנגרמו לו בעסקה מול החברהחוו"ד כלכלית לביהמ"שאורן שפיצר 1/2 - חיש הדפסה12

בחינה כלכלית ועסקית לקראת השתלטות על קבוצת נדל"ן משמעותית והכנת מצגת למשקיעיםבדיקת כדאיות ומצגת עסקיתקבוצת יזמות בנדל"ן13

על גובה נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת הסכם עם קבלן משנהחוו"ד כלכלית לביהמ"שנופר צמחיה - חברה לשירותי גינון14

הערכת שווי מוניטין לגיבוי התחשבנות מול רשויות המס, עקב אירוע מסהערכת שווי מוניטיןאלה אירועים - גן אירועים לציבור הרחב15

הערכת שווי חברה לגיבוי התחשבנות מול רשויות המס, עקב אירוע מסהערכת שווי חברהמחשבות הוצאה לאור ( 1997 ) בע"מ16

הערכת שווי לבחינת כדאיות עסקת רכש החברה ע"י חברת אביזרי הנעה בע"מ (חברה מאותו ענף)הערכת שווי חברה לצורך רכש / מיזוגדן סלע מערכות הנעה בע"מ - חברה לעיבוד שבבי17

הערכת שווי חברה לגיבוי התחשבנות מול רשויות המס, עקב אירוע מסהערכת שווי חברהד. כ. משפטים בע"מ18

הכנת הערכת שווי חברה עקב מחלקות משפטית בעסקת מכר החברההערכת שווי חברהדודי דן - חברה להשכרת רכבים 19

הכנת תוכנית לפיתוח עסקי ושיווקי של החברה לתחומי פעילות נוספים וטיפול בגיוס מימון תוכנית לפיתוח עסקי ושיווקירוכבים במרחב הפתוח - חווה להדרכת רכיבה על סוסים20

ליווי עסקי שוטף, בקרה עסקית ופיננסית, הכנת תוכניות עסקיות לפיתוח מיזמים שוניםליווי עסקי וליווי הליכי פיתוח עסקיאון אייר חברה לשירותי הפקה ולהשכרת ציוד צילום והפקה21

תוכנית עסקית ובחינת כדאיות למיזם בתחום המרה וסליקת כספים יעילה תוכנית עסקיתיזמים בתחום סליקת כספים22

תוכנית עסקית להגדרת אסטרטגיה ומתווה פעילות כלכלי להקמת חברה לבניה בטכנולוגיה ייחודיתתוכנית עסקיתחברה לבניה בטכנלוגיה ירוקה23

תוכנית עסקית ובחינת כדאיות להקמת מפעל לייצור מבנים ורכיבי מבנים בתחום הפלסטיקתוכנית עסקיתי. מ. תעשיות - יצור רכיבי בניה מבוססי פלסטיק24

הכנת תוכניות עסקיות לפיתוח מיזמים שונים, גיוסי מימון, ליווי עסקי במגוון נושאיםתוכניות עסקיות וליווי עסקי, מימון ועודאלמוג על הדרך - מרכז תיירותי 25

הכנת תוכנית עסקית לפיתוח עסקי והרחבת הפעילות וטיפול בהליך מימון מול הקרן לעסקים קטניםתוכנית עסקית וטיפול בגיוס מימוןארפל אלקטרוניקה - סיטונאית ייבוא מוצרי מחשב וחשמל26

הכנת תוכניות עסקיות לאפיון פעילות המיזם, גיבוש אסטרטגיה, הגדרת תוכנית עבודה ועודתוכנית עסקיתלאב סמודיס - מיזם מיץ פירות חדשני27

תוכנית עסקית וטיפול בגיוס מימון להקמת מרכז בריאות לאישה הכולל אולם ספורט חדרי כושר ועודתוכנית עסקית וטיפול בגיוס מימוןסיקרא" - מרכז בריאות לאשה"28

הכנת תוכנית לפיתוח עסקי ושיווקי של פעילות העמותה עם דגש לתחומי פעילתה העסקייםתוכנית שיווק ופיתוח עסקיעמותת רעות - עמותה לטיפול בפגועי נפש29

הכנת תוכניות עסקיות לאפיון פעילות המיזם, גיבוש אסטרטגיה, גיוס שותפים עסקיים ועודתוכנית עסקית וליווי עסקימיזם הגרלות ארצי 30

הכנת תוכנית עסקית וטיפול בגיוס מימון לפיתוח ולהרחבת פעילות החברהתוכנית עסקית וטיפול בגיוס מימוןגיא סיצ'וק עבודות תשתית31

טיפול בהליך גיוס מימון מול הקרן לעסקים קטנים להקלת הנטל התזרימי תוכנית עסקית וטיפול בגיוס מימוןסנדביץ' פקטורי - רשת מזון מהיר32

הכנת תכנית עסקית ומצגת למשקיעים, ליווי הליך גיוס מימוןתכנית עסקית + מצגת למשקיעיםביזבז - אתר אינטרנט / פורטל מתמחה33

תכנית עסקית להגדרת מבנה הפעילות הכלכלי לבחינת כדאיות הפרוייקטתכנית עסקית / דוח אפסמתחם טלביה - הכנסיה הקתולית34

תוכנית עסקית לקבלת מעמד של מפעל מאושר במסלול תעסוקה ונושאים נוספיםתוכנית עסקית, מפעל מאושריונילינק בע"מ - הייטק35

הערכת שווי חברה לגיוס מימון לפיתוח הפעילות העסקיתהערכת שווי חברהדלפי מערכות מידע - שירותי IT, פרויקטי Turn Key, ועוד36

תכנית עסקית לגיוס השקעה למימון פעילות הפיתוח והשיווק של מערכות לא מאויישות (בעיקר מא"לטים)תכנית עסקית ומצגת לגיוס משקיעיםטלפלייט בע"מ - ייצור ושיווק מערכות לא מאויישות37

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון

טל. 077-7032332, 073-7292232, פקס. 02-6790162, נייד 050-5516067, 
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עמוד 2

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

חוו"ד כלכלית מול קניון ישפארו, הדסה, ירושלים, על נזק שנגרם כתוצאה מהפרת הסכם בלעדיותחוו"ד לביהמ"ש מול קניון ישפארוס.א.ל. יזמות בע"מ - זכייני רשת קפה הילל38

אפיון כלכלי של מבנה הפעילות, מבחני כדאיות הפעלה, תכנית עסקית ומצגת למ. הבריאותמבחן כדאיות ותכנית עסקיתהקמה והפעלת הוסטל לחולים עבור משרד הבריאות39

חוו"ד משטרתה אפיון ואמידת הרווחים שנמנעו כתוצאה מהפרת הסכם לשיתוף פעולה עסקי וכלכליחוו"ד לתהליך משפטימנשה לוי - חברה לבניין בע"מ40

הטמעת נוהלי עבודה, פיתוח שיווקי וארגוני, גיוס מימון ועודליווי עסקי שוטףמכון שפי - מרכז למידה, סיוע וחוגים לילדים41

חוו"ד להליך משפטי להערכת הנזקים הכלכליים שנגרמו לחברה כתוצאה מהפרת הסכםחוו"ד מומחה להליך משפטיגו. די. אם. השקעות בע"מ - חברת השקעות ציבורית42

ניתוח ואבחון מצב עסקי, בחינת פוטנציאל לפיתוח עסקי, גיבוש תוכנית הבראהאבחון עסקי ובחינת פוטנציאל, תכנית הבראהברוש הבקעה, חאן תיירותי, בקעת הירדן43

תוכנית עסקית לבחינת פוטנציאל השוק, להגדרת יעדים כמותיים ופיננסיים ולבחינת כדאיות השקעהתוכנית עסקית ובחינת כדאיות השקעהאויקום - חברה לייצור ושיווק מטוסים קלים44

הערכת שווי החברה ושווי סוגי המניות בחברה, לקביעת הדיסקאונט בין מניות בכורה למניות רגילותהערכת שווי החברה וסוגי המניות בחברהסקיור פרמצבטיקה - תחליפי הורמונים לנשים בגיל המעבר45

הערכת שווי חברה עקב הפרדות השותפיםהערכת שווי חברהארגמן בע"מ - חברה לאספקת ציוד משרדי46

תוכנית כלכלית לבחינת סבירות שכ"ד שיש לגבות מהמתמודדים במכרז לשכירת הנכסמבחן כדאיות כלכליבית אביחייל, עירית י-ם, פרויקט נדל"ן להשכרה47

הכוונה בפיתוח העסקי של האתר, הגדרת מודל פעילות, לווי מול גורמים פוטנציאליים לשת"פ עסקי ועודיעוץ עיסקי, אסטרטגי ושיווקידיל הוטל - אתר אינטרנט מתמחה בבתי מלון48

בחינת כלכלית של אלטרנטיבות בין הקמת מלון להקמת פרוייקט נדל"ןבחינת כדאיותמועצה איזורית מטה יהודה-בחינת הקמת מלון מול פרוייקט נדל"ן49

50Mount of Olive - ריכוז נתוני פעילות, בדיקת כדאיות כלכלית וניתוח רגישות הממצאים למשתנים עקרייםסקר ובדיקת כדיות כלכלית למפעל מאושרמלון

הכנת חוו"ד לביהמ"ש על נזק כלכלי שגרמה עירית הרצליה לחברה והצגתה בפני ביהמ"שחוו"ד כלכלית לביהמ"שי. י. שפילמן - שירותי רכב בע"מ (סל שירותי רכב)51

תכנית עסקית לגיוס משקיעים להכשרת מתחם נדל"ן למתן מגוון שירותי רכבתכנית עסקית לגיוס משקיעיםהקמת מתחם נדל"ן לשירותי רכב - באר שבע52

גיוס מימון לפיתוח עסקי, לרכישת ציוד נוסף לחברהגיוס מימוןשלטל הובלות - חברת הובלות גדולה53

ליווי הליך לגיוס מימון לפיתוח עסקי, מהקרן לעסקים בינונייםגיוס מימוןספיריטוס - יבואנית ומשווקת ציודי מחשבים54

גיוס מימון לסיוע בעמידה תזרימית בהשלכות המלחמה ב- 2007 בצפוןגיוס מימוןמלון חופית55

ליווי עסקי בהכנת תוכניות עבודה כלכליות ופיננסיות, נוהלי עבודה ועודליווי עסקיכרמן איסטרן "747" - סוכנות נסיעות56

תוכניות עסקיות לבחינה כלכלית של מיזמים עסקיים שונים שמטרתם עידוד העליה לישראלתוכניות עסקיותמכללת מסע - הסוכנות היהודית57

הכנת תשקיף לגוף המעוניין להשקיע בחברה לרבות אינדיקציה לשווי וליווי הליך מיזוגתשקיף למכירת החברה + ליווי עיסקימרכז לניתוחים פלסטיים מהמובילים בארץ58

מבחן כדאיות לכניסה לפעילות ניתוחי לייזר לעינייםבדיקת כדאיותמרפאת לרפואה פלסטית59

תוכנית עסקית ובדיקת כדאיות לבחינת אלטרנטיבות פעולה שונות לנכס נדל"ן בבעלות החברהתוכנית עסקית ובדיקת כדאיותקק"ל - חברת הימנותא - חברת נדל"ן60

תוכנית עבודה כלכלית, תקציב שנתי, נוהלים פיננסיים כגון תזרים מזומנים, תמחיר ועודליווי עסקי שוטףאורטק טכנולוגיות - פתרונות הנסדיים לחברות תקשורת61

הערכת שווי חברה לצורך קביעת ערך מניות של בעל מניות פורשהערכת שווי חברהמכללת רידמן - הוראת רפואה אלטרנטיבית62

סיוע שוטף בניהול פיננסי של החברה, סיוע בהתלבטויות כלכליות, ליווי מול בנקים וגופים מממניםליווי כלכלי ופיננסי, גיוס מימוןוויל נטוורקס בע"מ - שירותי ו- IT לעסקים63

בדיקת כדאיות כלכלית להפעלת ספינת קזינובדיקת כדאיות כלכליתספינת קזינו וקייט64

תמחור אופציות עובדים בהתאם לדרישות תקן IFRSתמחור אופציות עובדיםרובוגרופ - חברה ציבורית לייצור ושיווק רובוטים להדרכה65

בדיקת נאותות ("דיו דיליג'נס") לחברה לקראת מכירתה בדיקת נאותותצילומעתיק - יבוא, ייצור ושיווק מוצרי צילום, מדפסות וכד'66

הרצאות בנושאי ניהול פיננסי ועסקי, הדרכת יעוץ-ליועצים המצטרפים למאגר יועצי הרשות לעסקים קטניםהדרכת יועצים חדשיםהרשות לעסקים קטנים-גוף ציבורי המסייע לעסקים67

הרצאות בנושאי ניהול פיננסי ועסקי ליזמים בתחום המזוןהדרכת יזמים בתחום המזוןמכללת הדסה68

בניה, הגדרה והטמעה של מערכת נהלים ומערכת טפסים לליווי תהליכי העבודה השוטפתמערכת נהלים תפעולייםשיא גולן - סוכנות לביטוח69

הכנת תכנית שיווק ותכנית עבודה לקראת הפעלת החברה לאחר תקופת משברתכנית שיווק ותכנית עסקיתמי צורים - יצור ושיווק מתקנים ביתיים לטיהור מים70

ליווי הליך לגיוס מימון לפיתוח עסקי, מהקרן לעסקים קטנים, בשני שלביםגיוס מימוןסנדביץ' פקטורי - רשת מזון מהיר71

בחינת כדאיות ותוכנית עסקית למיזם לייצור עצמי של קפהתוכנית עסקיתרשת ארומה - רשת בתי קפה72

הערכת שווי עבור קבוצת משקיעים בהליך מו"מ לרכישת החברההערכת שוויטכנו ראלקו - יבוא, ייצור ושיווק - מדפסות וציוד מתכלה73

תכנית עסקית לגיוס מימון לפיתוח שלבי הפעילות הראשונים העסקית בישראלתוכנית עסקית למשקיעיםבסט בר - חברה לשירותי מיני בר לבתי מלון74

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון
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עמוד 3

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

הגשת בקשה למדען הראשי למימון פיתוח מערכת בקרה מתקדמותהגשת בקשה למדען הראשימגדלור - מערכות בקרה75

הכנת תכנית עסקית לגיוס מימון לפיתוח הפעילות העסקית (גיוס עובדים ושיפור השיווק) תכנית עסקית לגיוס מימוןסינטרה זהות תאגידית בע"מ - יעוץ שיווקי ויח"צנות76

תוכנית עסקית לקראת העברת החברה לאנגליהתוכנית עסקיתמובייל בי. די. - מסחר סיטונאי בינלאומי בטלפונים סלולאריים77

תוכנית עסקית לגיוס מימון להקמה והפעלת בית חולים פרטי בטשקנט, אוזבקיסטאןתכנית עסקית לגיוס מימוןבית חולים פרטי באוזבקיסטאן78

תכנית עסקית וליווי הליך שיפור מבנה המימון של החברה, תמחור עבודת החברה, ניתוח מרכזי רווחתכנית עסקית וליווי עסקימדי פלוס - רשת בתי מרקחת79

אבחון מצב עעסקי, סיוע בהליכי גיוס מימון מקרנות ציבוריותאבחון עסקי, סיוע בהליך גיוס מימוןאיזי קולג' - מכללה ללימודי שוק ההון80

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך מימון ההשקעה בהקמת הסניףתכנית עסקית  ותכנית מימוןארומה - זכיון קניון הזהב, רשל"צ, להפעלת סניף ברשת81

בחינה עסקית להפעלת זכיון של רשת מסעדות איטלקיות בישראל, ליווי תחום קמעונאות לעובדים הזריםבחינה עסקית לזיכיון, ליווי עסקי הקמעונאותדני רחום - זכיון לרשת מסעדות, קמעונאות מזון82

חוו"ד על נזק עסקי שנגרם כתוצאה מאובדן כושר עבודהחוו"ד לביהמ"שירון סולימן - מיני מרקט83

ליווי עסקי בנושאים פיננסיים וניהוליים והסדרים מול נושים ובנקים לחברה בקשייםליווי עסקי והסדרים מול נושיםרומיקה קפה בע"מ84

הכנת ת.עסקית לפי קריטריוני מרכז ההשקעות, הגשה, טיפול וליווי הליך קבלת מעמד של מפעל מאושרהגשה וליווי הליך מעמד למפעל מאושרלשובע -  מפעל לייצור מזון ללא גלוטן (לחולי צליאק)85

הערכת שווי למיזוג עם חברה ציבורית-מונופוליסטית ובחינת כדאיות המיזוג עבור החברההערכת שווי, ניתוח אסטרטגי לקראת מיזוגקודן שיוק ציוד רפואי וסיעודי בע"מ86

ליווי עסקי להטמעת נוהלי עבודה פיננסיים, סיוע בהליכי גיוס מימון ממקורות שוניםליווי עסקי, גיוס מימוןרינג הנדסה, משרד מהנדסים87

תוכניות עבודה, תקציבים, תוכנית ייעול, נוהלי עבודה ועודליווי עסקיקונטאקט שירותי שידור - שירותי שידור לרשתות טלביזיה88

89 BUSINESS VENTURE IN ISRAEL - תחקיר, הכנה וכתיבת מגוון כתבות כלכליותכתבות תחקיר כלכליותירחון כלכלי

תחקיר, הכנה וכתיבת מגוון כתבות כלכליותכתבות תחקיר כלכליותהעולם הזה - שבועון כללי90

חוו"ד לביהמ"ש בעניין תחשיבי חיוב ריביותחוו"ד לביהמ"שיצחק חנוביץ - שירותים לחקלאי בע"מ91

הערכת שווי חברה כחלק מהליך מו"מ לרכישת שותפות בחברה, גיוס מימון מקרנות למטרת הון חוזרהערכת שווי, גיוס מימוןאינטר דיו - יצור ציוד מתכלה למדפסות92

תימחור הפעילות ובחינת עמלות וריביות בנקיםליווי עסקיירושלים דנט בע"מ - שירותי תחזוקה למרפאות שיניים93

בחינת רעיון עסקי לתיווך מיזם לכריית יהלומים באפריקהבחינת רעיון עסקיביטוח לאומי - יאיר איתן94

הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון לפיתוח עסקי ולתגבור יכולות היבוא של החברהתוכנית עסקית, גיוס מימוןסגול שיקום ישיר - ייבוא ושיווק מוצרים לנכים95

איתור בעיות הפיננסיות והניהול בחברה + הכנת תכנית עסקית למימון הפעילותליווי עסקי, תכנית עסקית ושיווקיתבריאוטבע-מכללה לרפואה אלטרנטיבית שיווק מוצרים וקלינקות96

חוות דעת כלכלית לתחשיב ריביות והצמדותחוו"ד לביהמ"שיצחק חנוביץ בע"מ - שירותים לחקלאות97

בדיקת כדאיות להקמת מפעל בהטבות מדינה (מפעל מאושר)בדיקת כדאיות כלכליתגור מסנני רכב (קבוצת "זוקו")98

ליווי הליך גיבוש אסטרטגיה, הכנת תכנית עסקית ותיק למשקיע, ליווי הליך קבלת מפעל מאושר ועודליווי והכנת מגוון עבודותסמפסון תכשיטים - מפעל לייצור תכשיטים99

תכנית עסקית לקבלת מימון מקרנות ציבוריות וליווי הליך גיוס מימוןתכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימוןארז מרזוק, מושב רנן - חוות גידול דגי נוי וחממות חקלאיות100

הכנת ת.עסקית לפי קריטריוני מרכז ההשקעות, הגשה, טיפול וליווי הליך קבלת מעמד של מפעל מאושרהגשה וליווי הליך מעמד למפעל מאושרזכוכית עמר נתיבות בע"מ - מפעל ליצור ועיבוד מוצרי זכוכית101

תמחור הון למחיר קו"ב מטוהר ומוטפל המכסה השקעה בהקמה, עלויות שוטפות ורווח ליזמיםבדיקת כדאיות כלכליתהקמת מפעל להתפלת מי ים בטבריה102

עבודה כלכלית במטרה לקבל אשראי למינוף הפעילות עבור חברה שקיבלה היתר לרכוש דלקים ישירות מבז"ןבחינת כדאיות ותכנית עסקיתטלין תעשיות ואנרגיה בע"מ - חברה לשיווק דלקים103

ליווי וסיוע בהליך מיזוג - הכנת תוכנית עסקית לגיוס אשראי לחברה הממוזגת, הכנת מצגות לספקים ולעובדיםמיזוג חברות - ליווי הליך מיזוג, ת.עסקיתקבוצת נטו מורג - הפעלת שירותי מזון מהיר104

הערכת שווי זיכיון לשיווק רכבים במספר מדינות, לגיוס משקיעים הערכת שווי זיכיוןפטרוטק - זיכיון לשיווק רכבי "בריליאנס"105

ניתוח מימוני של עיסקאות ליסינג והמלצה לשיווק ליסינג, תימחור פעילות החברה, ניתוח ויעול אובליגוליווי עסקי ושיווקי, תכנית עסקיתמכוניות מוריה - מסחר וליסינג ברכבים משומשים וחדשים106

ליווי ועיצוב קונספציה אסטרטגית, תכנון תפיסה עיסקית כוללת (שיווקית, תפעולית, פיננסית וכד') ליווי עיסקי ואסטרטגי, תכנית עיסקיתקריספי צ'יפס - רשת ארצית  למזון מהיר 107

תוכנית עסקית וגיוס מימון לפיתוח הפעילות העסקיתתוכנית עסקית, גיוס מימוןנגב תעשיות פלסטיק - ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק108

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון לפיתוח והרחבת הפעילותתכנית עסקית וליווי מימוניחוות סוסים המלך דוד בע"מ109

הכנת פרוגרמה, בחינת כדאיות כלכלית ותוכנית עסקית, למשרד התרבות במטרה לקבל תמיכה מוזיאליתתכנית עסקית, כדאיות כלכלית ופרוגרמהמוזיאון מראה במדבר, רובע האומנים ערד 110

הכנת פרוגרמה, בחינת כדאיות כלכלית ותוכנית עסקית, למשרד התרבות במטרה לקבל תמיכה מוזיאליתתכנית עסקית, כדאיות כלכלית, פרוגרמה ועודמוזיאון הזכוכית, רובע האומנים ערד 111

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון

טל. 077-7032332, 073-7292232, פקס. 02-6790162, נייד 050-5516067, 
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עמוד 4

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

תוכנית עסקית להקמת מפעל לייצור אריחי זכוכית לציפוי דקורטיבי מזכוכית ממוחזרתתוכנית עסקית להקמת מפעל לאריחי זכוכיתמוזיאון הזכוכית, רובע האומנים ערד 112

הכנת פרוגרמה, בחינת כדאיות כלכלית ותוכנית עסקית, למשרד התרבות במטרה לקבל תמיכה מוזיאליתתכנית עסקית, כדאיות כלכלית ופרוגרמהמוזיאון הבובות, רובע האומנים ערד 113

תכנית עסקית לשיפור מערך המימון בחברה, גיוס מימון בהתאם לממצאי התוכנית העסקיתתכנית עסקית וגיוס מימוןליזר ארט בע"מ114

ליווי וסיוע לחברה בנושאים ניהוליים ופיננסיים, הטמעת נהלי עבודה, יעוץ אסטרטגיליווי עיסקיעונות מודל בע"מ - רשת ארצית לביגוד115

116A.B.C.D. Fashion - יעוץ וליווי שיווקי, הפקת דוחות ניהוליים, תמחור, יעול נהלי עבודה, ניתוח פיננסי של מצב החברה וכד'ליווי עסקירשת חנויות אופנה

חוו"ד כלכלית לביהמ"ש בתביעה משפטית מול חברת ביטוחחוו"ד לביהמ"שאריאל אור הנעל בע"מ - יבוא שויווק סיטונאי של הנעלה117

אבחון וליווי עסקי לקראת הקמת חנות זכיינית ברשת "תג וומן", ליווי הליך גיוס מימון להקמת החנותליווי עסקי, גיוס מימוןתג וומן - הקמת חנות בזכיינות לרשת ארצית118

ניתוח ותכנון כלכלי, סיוע בגיוס מימון בנקאי ועודליווי עיסקי ומימוניחנויות בגדים - משה אריאלי (קניון מלחה, תלפיות)119

ליווי עסקי שוטף, מתן מענה שוטף למכלול נושאי הניהול בחברה, חוו"ד לביהמ"ש, הערכת שווי ועודליווי עסקי, תכנית עסקית, גיוס מימון ועודאוחנה שירותי מזון - חברת קייטרינג120

ליווי עסקי שוטף, אפיון וליווי הליך התייעלות, הקניה והטמעת כלי ניהול פיננסים ואחריםליווי עסקי, התייעלות, נהלים וכלי ניהולמשרד אדריכלים - אלי עינבר121

יעול העבודה מול הבנק, תימחור פעילויות היבוא לפי מרכזי רווחליווי ניהולי ופיננסי, תמחירמ. ברוכים ובניו - יבואני מוצרי חשמל, ומוצרי AIWA בישראל122

תוכנית עסקית נדל"נית לאפיון מימון הקמה והפעלת דיור מוגן לצורך גיוס משקיעיםתוכנית עסקית לגיוס משקיעיםפ. ק. שומרת - דיור מוגן לאוכלוסיה בוגרת123

ליווי עסקי שוטף ותמיכה בקבלת החלטות, גיוס אשראי, תוכנית עסקית לגיוס משקיעיםליווי שוטף, גיוס מימון, תוכנית עסקיתסמארט סקיוריטי - פתרונות אבטחה ומיגון124

תוכנית עסקית לגיוס משקיעים / שותפים פוטנציאלייםתוכנית עסקיתא. סייפן יבוא ומסחר - מודל תקשורת אינטרנטי125

גיוס מימון, תוכנית עסקית, תמחור, תקציב, נהלים פיננסיים ועודליווי עסקיגולדן אלמנטס - שיווק תמרוקים126

עבודת הערכת שווי חברה לקראת היפרדות השותפים בחברההערכת שווי חברהמוסך פאר - מוסך יונדאי מורשה, הרצליה127

תוכנית כלכלית ופיננסית לאפיון פיתוח הפעילות העסקית של החברהתוכנית כלכלית ופיננסיתאיגנייט בע"מ - שירותי תוכנה במיקור חוץ 128

חוו"ד לכימות הנזקים שנגרמו למנהל העסקי של האומן עקב הפרת הסכםחוו"ד להליך בוררות משפטיתשירותי ניהול עסקי לאומן מוסיקאלי בינלאומי (סקאזי)129

הכנת תוכנית למשקיעים להפעלת קונספט חדשני לייבוא ושיווק משקפייםתוכנית למשקיעיםדר' נט - יבוא ושיווק מוצרים מסין130

הכנת הערכת שווי למחלוקת משפטית בין בעלי המניותהערכת שווי חברהמקס 99 ישראל, יבוא והפצת נרות ומוצרי אווירה131

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך בקשה למפעל מאושרת. עסקית וליווי הליך בקשה למפעל מאושרמכון קנדל חברה לייצור ושיווק נרות ומוצרי אוירה132

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך בקשה למפעל מאושרת. עסקית וליווי הליך בקשה למפעל מאושרמכון קנדל בע"מ - מפעל מחזור פלסטיק133

תמחור מנגנון עלות הרשת לחנויות, ניתוח כדאיות השתייכות לרשת, תכנית עסקית לזכייניםחוו"ד כלכליות ותכנית עסקיתרשת חנויות רהיטים  TEAM - שיווק רהיטים ארצי134

ליווי עסקי שוטף, הטמעת נוהלי עבודה, שימוש בכלי מחשוב, סיוע בשיפור מבנה המימון ועודליווי עסקיהגן של דניאל - רשת גני ילדים הפועלים בגישה יחודית135

הערכת שווי לצרכי החלפת מניות עם חברה בת של שופר סלהערכת שווימורן מכשירי כתיבה בע"מ - מסחר סיטונאי וקמעונאי136

הכנת תכנית עסקית להתווית המשך הפעילות, להצבת יעדים ולפניה לגורמים מממניםתכנית עסקיתהמחסן של הדר - מרכז לממכר "עשה זאת בעצמך"137

תמחור מחלקתי והמלצה, נהלי עבודה תפעוליים, תכנית עסקית לגיוס משקיע, ליווי השיווק באינטרנטליווי עסקי ושיווקי, תמחיר, נהלים, ת.עיסקית א. ג. ל. מוצרי עץ בע"מ  (ריהוטים ישיר) - שיווק מוצרי ריהוט138

הכנת תכנית עסקית במתכונת של "דוח אפס" לגיוס משקיעים ולבנקים לקבלת מימון במסגרת של ליווי בנקאיתכנית עסקית/דוח אפס - למשקיעים ולבנקיםפרופרטי 770 בע"מ, חברה יזמית בתחום הנדל"ן139

ניתוח פיננסי של הפרוייקטים בחברה, סיוע בבחירת מסלול מימון מתאים והכנת מצגת למשקיעיםליווי עסקי, בחינת כדאיות, ותיק למשקיעיםשוודיה - חברה לבניין והשקעות בע"מ140

בחינת כדאיות מיזוג של חברה בענף בתי האבות עם גוף ממן גדול לצרכי הרחבת הפעילותבחינת כדאיות לשת"פ עיסקיבית אבות באיזור הצפון141

בניה והטמעת נוהלי עבודה, סיוע בבעיות מימון, תכנון תזרימי, ליווי מול משקיעיםליווי עסקי, תכנית עסקיתטבעון ביו טק - חברה לייצור ושיווק תוספי מזון ותרופות טבעיות142

תכנון עסקי והכנת תכנית עסקית וליווי הליך גיוס משקיעים מחו"ל להקמת אתר לספורט אתגרי בעיר אילתתכנית עסקית לגיוס משקיעיםגליץ' - ספורט אתגרי143

תכנית כלכלית בניסיון לגייס מימון למינוף הפעילות העסקיתתכנית כלכלית וליווי הליך גיוס מימוןלייזר ארט - ייצור מוצרי נוי ומתנות144

סיוע לחקלאי האגודה בהליכי קבלת מענקי השקעות, בניתוחים כלכלים, סקירות ענפיות ועודמענקי השקעות, סקירות כלכליות ועודאגודה שיתופית חקלאית - אחיסמך145

הכנת חוו"ד לביהמ"ש על נזק כלכלי של אבדן רווח, שנגרם עקב הפרת הסכםחוו"ד כלכלית לביהמ"שנופי כפר רות בע"מ, חברת נדל"ן יזמית146

הגדרה, בניה והטמעה של נהלי עבודה פיננסיים, יעוץ בנושאים פיננסיים וכד'ליווי עסקיגג אדום - חברה קבלנית לביצוע עבודות בניה147

הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון לתגבור יכולות היבוא של החברהתוכנית עסקית, גיוס מימוןסיגמה ייבוא מוצרי אלקטרוניקה בע"מ148

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון
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עמוד 5

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

ניתוח יתרונות לעומת חסרונות מיזוג/רכישה עם/ע"י חברה אחרת, ניתוח תמחירי, תכנית עסקית ועודניתוח אסטרטגי, תמחיר, תכנית עסקית ועודאגלי טל - חברה ליצור ושיווק מזון מבוסס טופו (מיוצר מסויה)149

ליווי הליך הקמה במישורים הפיננסיים ובהקמת והטמעה של נהלי עבודה פיננסייםליווי עסקי ושיווקימנטרא - תיירות ספורט, אירועים וקייטרינג150

בחינת אפשרות לקבלת הטבות מדינה מהמשרד לאיכות הסביבה, אפיון וניתוח תרומת החברה לאיכות סביבהבחינת אפשרות לקבלת הטבות מדינהסובקה אינטרנשיונאל - מחזור ויצוא פלסטיק151

בחינת כדאיות בשיתוף פעולה עסקי עם גוף מממן להקמת תחנת דלקבדיקת כדאיותיזם פרטי - בעלים של קרקע שאושר להקים בה תחנת דלק152

הליך גיוס מימון לפיתוח עסקי ולעמידה בדרישות הרפורמה במשק החלבגיוס מימון ברסקי - שותפות ייצור חלב ומזון לענף הרפת153

גיבוש אסטרטגיה עיסקית, תכנית עיסקית, ליווי הליך הקמה - לאטרקציה תיירותית תכנית עסקית ליווי הליך הקמהחוות נבטים ("האוהל של עיזאת") - אטרקציה תיירותית בדואית154

תכנית עיסקית עם דגש לנושאים הפיננסיים והשיווקיים של התפתחות הפעילותתכנית עסקית וליווי שיווקיע. ע. קייט ונופש בע"מ - הקאנטרי של ירושלים155

ליווי מקיף הכולל תכנון אסטרטגי, הכנת תכניות ומצגות עיסקיות, ליווי מול גופים ממנים ועודליווי פיננסי מקיף לגיוס הוןחממה לפיתוח מוצרי הי טק156

תוכנית עסקית לניתוח כלכלי  להשתלבות החברה בענף ולגיוס משקיעיםתכנית עסקית לגיוס מימוןאור במטבח בע"מ, יבואנית מטבחי "האקר" בישראל157

הערכת שווי ההטבה הנובעת מהעברת השימוש בקרקע לגוף חיצוני, חוו"ד שהוצגה בפני בוררחוו"ד כלכלית משפטית + תמחירהקאנטרי של נווה דן158

ליווי וגיוס מימון בנקאי ומימון מקרנות, בחינה וסיוע בהכנסת שותף, והטמעת נוהל תזריםליווי עסקי ושיווקי, בחינת כדאיות, גיוס מימוןעת רן - שיווק מזון בע"מ - יבוא ושיווק סיטונאי של מזון קפוא159

בחינה עסקית ופננסית של החברה, ליווי בעבודה מול בנקים, ניתוח ענפי, בחינת לקוחות וכד'ליווי עיסקי - ניתוח ענפיגרופטקס בע"מ - חברה לייצור ושיווק טקסטיל160

תוכנית עסקית לגיוס מימון למיזם של בעלי רשת ארומה להקמת רשת מסעדות מזון אסיאתי מהירתכנית עסקיתש. ש. (אסיה) 2006 בע"מ (רשת ארומה) - רשת מזון אסיאתי161

ליווי פיננסי ושיווקי, הגדרת יעדים והמלצות עקב שינוי מתכונת פעילות, סיוע בהליכי מימון, נהלי עבודהליווי עסקי וטיפול במגוון נושאי ניהוללוין ברזל - סחר ושירותי עיבוד פלדה בע"מ162

יעוץ לשימוש בכלים פיננסים לניטרול סיכוני תנודות מחיר הזהב בעולםתמחור מכשירים פיננסייםתכשיטי מומג'יאן - מפעל ליצור תכשיטי זהב163

אבחון עסקי, איתור כשלים עסקיים, סיוע בגיבוש קונספט שיווקי עם דגש להכוונה בהקמת אתר אינטרנטאבחון עסקי, פיתוח שיווקימג'נטה - עיצוב תעשייתי ומסחרי164

תוכנית עסקית לניתוח פוטנציאל כלכלי ולגיוס אשראי בנקאיתוכנית עסקיתשושן - חברה לייצור ושיווק מוצרי קרטון165

אבחון מצב החברה, תכנית הבראה, ליווי עסקי להטמעת המלצות לשיפורים (נהלי עבודה, פורום ניהולי, ועוד)אבחון וליווי עסקי, תכנית הבראהגרין קיוב בע"מ, מפעל אריזות והדפסות על אריזות קרטון166

אבחון בעיות עקריות בעסק, סיוע בהליך גיוס מימון מהקרן לעסקים קטניםאבחון עסקי וסיוע בגיוס מימוןתתיק - חנויות לממכר תיקים167

תימחור עבודת בית האריזה, בניית בסיס נתונים תמחירי ממוחשב, שיפור נהלי עבודה, תכנית לגיוס מימוןעבודת תמחיר וליווי פיננסי, תכנית עסקיתבית אריזה - כחלון ובניו בע"מ (אריזת פרי הדר)168

ליווי עסקי שוטף, נוהלי עבודה, הסדרים מול בנקים ונושים ועודליווי עסקיעדן מור רפואה בע"מ - מרפאה לרפואה אסטטית169

סיוע וליווי עסקי שוטף, תכנון פיננסי ושיווקי, סיוע בגיוס מימון בנקאיליווי עסקי ומימונינעלי פינוקיו - רשת חנויות הנעלה170

סיוע בהליך השגת מימון וליווי עסקי בתהליך ההקמהגיוס מימון וליווי עיסקיחלב אם מהטבע171

בחינת מיזוג עם חברה בענף, ניתוח כלכלי של פעילות החברה, ובניית תחזית פעילות בתרחישים שוניםחוו"ד כלכלית למיזוגסוניגו - עמילות מכס ובלדרות בינלאומית172

בדיקה והכוונה כלכלית של העסק, ליווי בהטמעת נהלי עבודה, אפיון הענף ומיקוד שיווקי וכד'ליווי עיסקי ושיווקיחוות עיזים, הר איתן - משק חקלאי לייצור גבינות וחלב173

ניתוח פעילות החברה במישורים שונים, בחינת מקור לכשלים ודרכים לשיפור ופיתוח הפעילותאבחון וליווי עסקי, תכנית לפיתוח עסקיאקווה דיפו ישראל - יבוא ושיווק מזון דגי נוי וציוד לאקווריומים174

הכנת תיק ליזמים השוקלים השקעה בחברה ומצגת כוללת על הענף בארץ ובחו"לתיק למשקיע + הערכת שוויטל תעשיות רפואיות175

תכנית עסקית להגדרת הפעילות המוקמת,גיוס מימון בנקאי להקמת העסק, תמחור המוצרים בכלי מחשובתכנית עסקית, גיוס מימון, תמחירתופיניי - מגדניה176

תכנון וניתוח כלכלי, הכנת תוכנית כלכלית להרחבת קווי אשראי בנקאי, נוהלי עבודה פיננסיים וכד'ליווי עסקי ותוכנית כלכליתעינברים בע"מ -  סטודיו להתעמלות פילאטיס177

תכנית עסקית לקבלת מימון בנקאיתכנית עסקיתרוקסא & קורוץ-אלקטרו דג בע"מ - עישון וכבישת מאכלי ים יחודיים178

תכנית עסקית להקמת חברה לניהול תיקיםתכנית עסקיתבחינת כדאיות להקמת חברה לני"ע בשיתוף עם א. חפץ ושות'179

ליווי הליך מיזוג שלוש רפתות, בחינה כלכלית לכל שותף בנפרד ותכנית עסקית לשותפות, ליווי הליך המימוןמיזוג רפתות - ליווי עסקי ומימוניאו. תו. תו. חלב - שותפות לייצור חלב180

תכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון לפיתוח פעילות ייבוא ומסחר סיטונאי במוצרי הנעלהתכנית עסקית וליווי בגיוס מימוןד. ש. ס. השקעות ויזמות בע"מ - יבוא וסיטונאות הנעלה181

הכנת חוו"ד לביהמ"ש על נזק כלכלי שגרמה שותפה עיסקית של החברהחוו"ד כלכלית לביהמ"שטרמפ - שיווק ציוד ספורט ומחנאות182

סיוע וניתוח כלכלי של העסק, בחינה והמלצה לשיפור הפעילות והריווחיותליווי עסקיפינסקר יהודה, משק חקלאי, כבשים לחלב ולבשר183

תכנון , בניה והטמעה של נהלי עבודה פיננסיים ממוחשבים, עם דגש לנושא ניהול תזרים מזומניםנהלי עבודה פיננסייםיום ליום - בטאון מפלגת ש"ס184

ליווי עסקי שוטף, הכנת ת.עסקית למרכז ההשקעות, הגשה, טיפול וליווי הליך קבלת מעמד של מפעל מאושרהגשה וליווי הליך מעמד למפעל מאושרקוקטיל הצמחים בע"מ - משתלה, קבלני גינון אספקה לגננים185

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון
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עמוד 6

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

סיוע בחילוץ מקשיי נזילות, הכנת תכנית להסדרי נושים והגשת חוו"ד לביהמ"ש להסדר נושיםליווי עסקי, הסדר נושים, חוו"ד לביהמ"שרשף פרסה מהנדסים - עבודות תשתית186

הכנת תכנית הבראה להתאמת מבנה הפעילות להיקפי הפעילות כיום, ליווי הליך גיוס מימון ליישום התכניתתכנית הבראה וגיוס מימוןכ. ב. ניהול מסעדות בע"מ (סול)187

אפיון ענף חלב העיזים בישראל, תוך דגש לנושאים הכלכליים והעסקיים, הצגת סקירה למגדליםאפיון וסקירת ענף חלב עיזיםמס"ק (מרכז סיוע לעסקים) בקעת הירדן188

ליווי עסקי, סיוע בגיוס מימון, תכנון כלכלי, הטמעת נוהלי עבודה לניהול תזרים מזומנים וכד'ליווי עסקי וגיוס מימוןיואב בשן - חקלאות, רפת ודבש189

תכנון כלכלי ופיננסי, בניה והטמעת נוהלי עבודה, תמחור מוצרים, שיווק ועודליווי עיסקי ופיננסימשתלות רפי, מושב זימרת - משתלת ייצור צמחי גן190

ליווי עסקי, בחינת שותפות והסדרים בין שותפים, תוכנית עבודה כלכלית, תמחיר רווחיות ועודליווי עסקי, תמחיר ועודכל מיכון / גיוונים - חברות ייבוא, שיווק  ושירותים לציוד משרדי191

בניה והטמעת נהלי עבודה פיננסיים נתמכי מערכת מחשב, תכנון ומעקב פרוייקטיםליווי עיסקי ופיננסימשרד אדריכלות נוף - בני שדמי192

תימחור פעילויות המשתלה, שיפור מיחשוב התמחיר, בניית בסיס נתונים תמחיריתמחיר ונושאים נוספיםמשתלות קטיף - מושב קטיף, גוש קטיף193

ליווי עסקי שוטף, ליווי מול בנקים, הכנת תוכנית עבודה כלכלית, ניתוח ואפיון כשלים בפעילות העסקית וכד'ליווי עסקי, תכנית כלכליתפימפה הפקות בע"מ - הפקה ושיווק סרטים194

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך מימון ההשקעה בהקמת הסניף מבנקים ומהקרן לעסקים קטניםתכנית עסקית  ותכנית מימוןארומה - זכיון בית אמפא, ת"א, להפעלת סניף ברשת 195

הגדרת מדיניות שכר, ייעול תהליכי עבודה, הגדרת תפקידים, פיתוח עסקי, בחינת כדאיות עסקאות ועוד ליווי עסקי שוטףצוהר לשפה ולתקשורת - קליניקה לטיפול בבעיות שפה ודיבור196

בדיקות אלטרנטיבות התפתחות שונות לאור דרישות השקעה נגזרות ממדיניות הרפורמה במשק החלבבדיקות כלכליות לקראת תכנית השקעהרפת קיבוץ ניצנים197

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - גולן גי ואחיטוב, מושב באר טוביה198

הגדרת נהלי עבודה, מיחשוב נהלים, ניתוח ריווחיות, גיוס מימון בנקאי, יעוץ וליווי כלכלי ועסקי שוטףליווי עסקי ומימונימחסני גבעת שאול בע"מ, טטרון בע"מ - שיווק מוצרי חשמל199

ליווי מיזוג 3 רפתות ומתן שירותי חליבה לרפתות נוספות, תכנית כלכלית, ליווי הליך המימון, בדיקות כלכליות מיזוג רפתות-ליווי עסקי ומימוני, בדיקות כלכליותחלב בשפע - שותפות לייצור חלב200

גיוס מימון להון חוזר לפעילות החברה, בניה והטמעת כלי ניהול פיננסיים לניהול החברהליווי מימוני והטמעת כלי ניהולקרן אור - שירותי ניקיון201

הכנת תכנית עסקית המאפיינת את הפעילות העסקית של הקניון לבקשת מימון בנקאיתכנית עסקית למימון הפרוייקטסאגה פרויקטים - הקמת קניון במתחם נמל ת"א - נדל"ן202

הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון למטרות ייצור וייצוא מוצרי החברה לחו"לתוכנית עסקית וגיוס מימוןפרשלנד בע"מ - חברה לייצור מוצרים אלקטרוניים203

הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון למטרות פיתוח עסקיתוכנית עסקית, גיוס מימוןסי. פי. אס. אל. - משרד אדריכלים204

סיוע בבניה והטמעה של נהלי עבודה, הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון למטרות פיתוח עסקיתוכנית עסקית, גיוס מימון, נהלי עבודהאברהם גאלצ'ינסקי - הנדסת תנועה205

אבחון עסקי ראשוני למטרות איתור נקודות חולשה לשיפור ולפיתוח עסקיאבחון עסקידורית סלע - משרד אדריכלים206

קשירת קשר עם גופים פוטנציאליים לשת"פ שיווקי, סיוע במו"מ לשת"פ שיווקי, תמחור עלויות שיווק ועודליווי עסקי, סיוע לשת"פ שיווקיפרחי סימנוק - חממות ורדים207

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך מימון ההשקעה בהקמת הסניף מבנקיםתכנית עסקית  ותכנית מימוןארומה - זכיון רח' יגאל אלון, ת"א, להפעלת סניף ברשת 208

תוכניות עבודה כלכליות, ליווי בנושאי מימון, נהלי עבודה ועודליווי עסקישתילים וירוקים - יצור שתילים לחקלאות209

ליווי העסק במכלול נושאי ניהול, הגדרה, בניה והטמעת נהלי עבודה, סיוע בגיוס מימון בנקאי ועודליווי עיסקי, שיווקי ומימוניוילונות קבסו - התקנה ותחזוקת וילונות בסקטור הפרטי והמוסדי210

ליווי עסקי שוטף, ליווי הליך מימון למיזם נדל"ן, נוהלי עבודה וכד'ליווי עסקי, תכנית עסקית ושיווקיתתומר וולף - קבלן שלד ויזם נדל"ן211

ליווי עסקי שוטף, הכנת תוכניות עבודה כלכליות, גיוס מימון ונושאים נוספיםליווי עסקי שוטף, גיוס מימוןס.י. פי. אס. אל - משרד אדריכלים212

סיוע בגיוס מימון להקלת משבר מזומנים שנבע ממצב בטחוני בעיר שדרות, ליווי נושאים פיננסייםליווי עסקי, גיוס מימוןצמיגי ד. ד. 213

הגדרת נהלי עבודה, מיחשוב נהלים, ניתוח ריווחיות, יעוץ וליווי כלכלי ועסקי שוטףליווי עסקי וניתוח ריווחיותפרחי מנגול בע"מ, מושב יד נתן, ייצור, שווק וייצוא ורדים214

תכנית להחדרת מוצר ולהקמת מערך לשיווק משקפיים בארה"ב ולגיוס מימוןתכנית עסקיתדפן אופטיק סנטר - מסחר סיטונאי וקמעונאי215

סיוע בגיבוש והכנת תכנית לפיתוח העדר תחת אילוצי הסביבה, ליווי שוטף, הגדרת נהלי עבודה ומיחשובםתכנית לפיתוח עדר בקר לבשר, ליווי שוטףנירעם חקלאות אגש"ח, קיבוץ ניר עם, עדר בקר לבשר216

בדיקות כלכליות שונות להתפתחות עקב דרישות השקעה נגזרות ממדיניות הרפורמה במשק החלבבדיקות כלכליות לקראת תכנית השקעהרפת קיבוץ נגבה217

ניתוח ותכנון כלכלי, סיוע בגיוס מימון בנקאי ועודליווי עסקי ומימוניגודל ובניו בע"מ - חברת תשתיות 218

הקניית כלי ניהול בכלל וניהולפ יננסי בפרט, הקמת מערכת מידע ממוחשבת, תמחיר וכד'ליווי עסקימשתלת ברגר - מושב גני טל219

סבב מפגשי אבחון עסקי עם חקלאים ממושב רנן (בנגב), אפיון בעיות והצעת דרך פעולה ראשוניתאבחון עסקי למושב רנןמרכז טיפוח יזמות ב"ש ומועצה אזורית מרחבים220

ניתוח כלכלי ופיננסי של העסק על רכיביו השונים, בחינת חולשות ועוצמות והמלצות להמשך פעילות בעתידחוו"ד כלכלית והמלצות לפעולהגלעדי - רפת וחוות לולים לרביה קלה וכבדה221

בדיקות התכנות וכדאיות כלכליות, ת.עסקיות לגיוס מימון למיזמים כלכליים שונים (חממות, ענף הגזר וכד')בדיקות כדאיות, תכניות עיסקיותקבוצת סעד אחזקות , קיבוץ סעד222

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון

טל. 077-7032332, 073-7292232, פקס. 02-6790162, נייד 050-5516067, 
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עמוד 7

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

הכנת תוכנית עסקית לבעלי זיכיון ריפליי במגמה לאפשר המשך הפעלת הזיכיון ע"י החברהתוכנית עסקית לבעלי זיכיון ריפליימצדה ב"מ - יבוא ושיווק אופנה223

אבחון וליווי עסקי, בחינת ריווחיות ענפית, בדיקות כלכליות לפיצול החברה או מכירתהליווי עסקי, בדיקות כלכליותר. ב. תינוקות בע"מ - קמעונאות מוצרי תינוקות224

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - זולר, מושב באר טוביה225

הגדרה, בניה והטמעת נהלי עבודה פיננסיים תוך שימוש בכלי מחשוב, טיפול במימון בנקאי ומימון אחרליווי שוטף בנושאי ניהול וכספים דים שירותי אבטחה ותחזוקה בע"מ226

ליווי עסקי ופיננסי, סיוע בגיוס הון, נוהלי עבודה, יישום כלי מחשוב ועודליווי עסקי מגווןהדרי האחים כהן - חקלאות הדרים ונשירים, בית אריזה ומסחר227

תמחור מחלקת הובלות, סיוע בגיוס מימון, נוהלי עבודה ועודעבודת תמחיר ונושאים נוספיםטרבלסי הובלות בע"מ - הובלות תוצרת חקלאית228

גיוסי מימון מקרן הייצוא, תוכניות עבודה לפיתוח עסקי, נהלי עבודה פיננסיים ואחרים ועודגיוסי מימון, תוכניות עבודה, נהלים ועודטרבלסי חקלאות בע"מ - חקלאות ואריזת תוצרת חקלאית229

אפיון הענף, הגדרת מודל פעילות כלכלי, בחינת אלטרנטיבות ייצור והשקעהליווי עיסקי, אלטרנטיבות להשקעה ולייצורחוות הרועים - משק כבשים לייצור חלב ובקר230

תכנית כלכלית לגיבוש אסטרטגיה עיסקית - לאור הרפורמה המתרחשת במשק החלבתכנית עיסקית + ליווי עיסקיחברת עדרים - גידול בקר ויצור חלב (מושב אביגדור)231

ליווי עסקי שוטף, נוהלי עבודה, גיוס מימון לביצוע השקעות לפיתוח עסקי ועודליווי עסקי וגיוס מימוןאלי שרון - חקלאות ירקות ופרחים232

חוות דעת כלכלית  על הפרת הסכם ע"י בעל הנכס, הנזק הכלכלי ואובדן הרווחים שנגרמו כתוצאה מכךחוו"ד לביהמ"שס.א.ל. יזמות בע"מ - זכייני רשת קפה הילל233

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - בוצ'לין נעם, מושב באר טוביה234

תכנית כלכלית לבחינת צרכי המימון לצרכי הערכות לרפורמה ויכולת החזר להגשה לגופים ממניםתכנית עסקית לגיוס הוןפרידמן - אגודה שיתופית לייצור חלב (מושב שפיר)235

תכנית כלכלית לגיבוש אסטרטגיה עיסקית - לאור הרפורמה המתרחשת במשק החלבתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - בן יעקב (מושב באר טוביה)236

פיתוח עסקי, בניה והטמעת כלי ניהול פיננסיים וכלי ניהול אחרים, נוהלי עבודה, ליווי מימוני ועודליווי ניהולי שוטף, תמחיר ועודכיד המלך - שירותי קייטרינג למוסדות237

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - שמואלי מעוז, מושב באר טוביה238

ניתוח ריווחיות הפעילות ובחינת יכולת עמידה בהחזרי האשראי, המלצות פיננסיות להמשך פעילותליווי עיסקי, חוו"ד כלכליתערבה שגיא - קבלן ביצוע עבודות חקלאיות, כפר מימון239

ניתוח כלכלי של הפעילות, הצגת הניתוח בפני גורם מממןליווי עיסקי ובנקאיערבה שרה - חברה לשירותי כ"א לחקלאות, כפר מימון240

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - פרי יאיר, מושב באר טוביה241

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - שיינרוק אברהם, מושב מרחביה242

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - בריס, מושב עין עירון243

תכנית עסקית להרחבת שטחי גידול ירקות והצגתה בפני גורם מממןתכנית עיסקית לגיוס מימוןמשק חקלאי - רצוני אברהם - מושב רנן244

תכנית עסקית להרחבת שטחי קירור והצגתה בפני גורם מממןתכנית עיסקית לגיוס מימוןבית קרור, כהן- שרון, מושב רנן245

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - שיינרוק אברהם, מושב מרחביה246

תכנית עסקית למימון השקעה לקראת הפעלה מחודשת של רפת חלב תכנית עיסקית לגיוס מימוןמשק חלב "דני יחיא" - מושב ביטחה247

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - קינן248

אבחון עסקי, ליווי הליך גיוס מימוןאבחון עסקי, סיוע מימונימעיין שטוב - קמעונאות ביגוד249

תכנית כלכלית לביצוע תכנית השקעה, סיוע בהליך מפעל מאושר מול הרשויותתכנון כלכלי, ליווי הליך מפעל מאושרמשק חקלאי - אלי ניסים, מושב אחיסמך250

ליווי הטמעת כלי ניהול פיננסיים, תמחיר, סיוע בגיוס מימון ועודליווי עסקי, נוהלי עבודה, מימוןסקאן אנד פרינט - שיווק ופרסום251

הכנת תכנית עיסקית להערכות לתהליך הרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - בריס, מושב עין עירון252

ליווי עיסקי והכנת תכנית עיסקית להערכות לרפורמה במשק החלב ולגיוס הון לביצוע השקעותתכנית עיסקית + ליווי עיסקימשק חקלאי - מסוארי253

ניתוח ריווחיות רב שנתי, תימחור פעילויות החברה ויעוץ לרה ארגון במערך המידע ליווי עסקי + תמחור מרכזי רווחרהיטי קרית יובל - יבוא ושיווק קמעונאי וסיטונאי254

תמחור פעילויות עיסקיות, ניתוח ריווחיות הפעילויות השונות, בחינת אפשרות לשיפור שיטות ההובלהליווי עיסקימשק חקלאי, ציון ממן, מושב מבטחים255

תכנית עסקית להקמה והפעלת שטחי גידול פרחי שעווה והצגתה בפני גורם מממןתכנית עיסקית לגיוס מימוןבן שבו דן - מושב אחוזם256

ניתוח עסקי, תכנית כלכלית להמשך הפעילות, סיוע בהליך מפעל מאושר מול הרשויותליווי הליך מפעל מאושר, תכנון כלכלימשק חקלאי - שלום תשובה, מושב אחיסמך257

ליווי עסקי כללי, בניה והטמעת נהלי עבודה פיננסיים ממוחשבים, תכנון ומעקב פרוייקטים, סיוע בהליכי מימוןליווי עסקי וליווי בנקאירעות הבונים - חברת בניה ושיפוצים258

הגדרה, בניה והטמעה של נהלי עבודה פיננסיים לעבודת המשרד, תוך יישום כלי מחשובליווי עסקי, נהלי עבודהמשרד עו"ד - מוניים תאבת259

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון

טל. 077-7032332, 073-7292232, פקס. 02-6790162, נייד 050-5516067, 
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עמוד 8

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

הערכת שווי החברה כמקשה והערכת שווי פעילות כל סניף בנפרד, חוו"ד מומחה לנזק עקב אי הפעלת סניףהערכת שווי, חוו"ד לביהמ"שנ.צ. עדיקה (סחר) בע"מ - חברה למסחר קמעונאי260

הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון למטרות הון חוזרתוכנית עסקית, גיוס מימוןיעקב וצדיק עדיקה בע"מ - מיני מרקט261

הכנת תוכנית עסקית לבחינת עמידות פיננסית וליווי הליך גיוס מימון למטרות הון חוזר תוכנית עסקית וגיוס מימוןטי גריי בע"מ - חברה לייצור ושיווק ריהוט משרדי262

סיוע והכוונה עיסקית, ליווי הליכי מו"מ, עיצוב קונספציה עיסקית ושיווקיתיעוץ עיסקי, אסטרטגי ושיווקיבימבה כף בע"מ - הפעלת שירותי משחקים לילדים263

הכנת נהלי עבודה סיוע ויעוץ בשיווקיעוץ וליווי שיווקי ועיסקי שוטףבייגל בייט - שירותי קייטרינג ואירועים264

הכנת מספר חוות דעת כלכליות עבור נפגעי פעולות איבה וסיוע ביישום הסדרים כלכליים מול נושיםחוו"ד כלכליות וסיוע בהליכי שיקום כלכליהביטוח הלאומי - האגף לנפגעי פעולות איבה265

ניתוח ריווחיות ותמחור עבודת האוטובוסים, תכנון והתלבטות בנושאים כלכליים, נהלי עבודה, שיווק ועודיעוץ וליווי שיווקי ועיסקי שוטףמסיעי ירושלים בע"מ - מכירת סולר והסעות266

יעוץ וליווי ניהולי, פיננסי ומחשובי, הטמעת נהלי עבודה, בקרה פנימית, תמחור פעילויות וכד'ליווי עסקי, גיוס מימוןזלמן בראשי ואחיו בע"מ - עבודות תשתית267

הרצאות והדרכות בנושאי אפשרויות מימון ומגוון אפשרויות הסיוע הציבורי להקמת מיזמים בפריפריההרצאות בנושאי מימוןאור תנועה להתיישבות בנגב ובגליל268

הכנת מצגת וחומר רקע להצגת פטנט בתחום הפסקת העישון בפני משקיעים פוטנציאלייםמצגת וחומר רקע להצגת פטנטטוביה פרידמן, אהרון חזות - ממצאי פטנטים269

תכנית הבראה, רה ארגון מבנה האשראי והסדרים מול הבנקתכנית הבראה משק צייזלר, מושב שפיר270

שיפור מערכות ניהול ושיווק ופיננסים, גיבוש אסטרטגיה עסקית, בניה והטמעת נהלי עבודה ועודליווי עסקי פריזמה צ. פ. בע"מ - דפוס בטכנולוגיית משי271

ניתוח ריווחיות רב שנתי והמלצות לשיפור בפעילותליווי עסקילוטוס - בית הרהיט - חברה לשיווק קמעונאי של רהיטים272

ליווי עסקי שוטף מול בנקים וספקים, הכנת הסדר מול נושים, בניית נהלי עבודה פיננסייםליווי עסקיפוטו פריזמה בע"מ273

גיוס מימון מהקרן לקידום עסקים ומהמדען הראשי תכנית עסקית + גיוס מימוןע. פלד מערכות בע"מ - מערכות תצוגה274

עדכון תכנית עסקית וליווי הליך הקמת מפעל בהיבטים העסקיים, ליווי מול משקיעיםתכנית כלכלית וליווי הליך הקמת מפעלש. ב. מטעם (ייצור ומסחר במוצרי בשר275

הערכת שווי לצורכי הנפקההערכת שווי, חוו"ד לביהמ"שסהר ניירות ערך בע"מ - חברת ברוקרים276

ליווי תהליך הבראה + סיוע בחלוקה פונקציונלית + טיפול במחלוקת בין השותפיםליווי עסקיהאחים חיים - משק חקלאי וקבלני משנה לעיבודים חקלאיים277

חוו"ד לתכנית עסקית להקמת מפעל למחזור פלסטיקחוו"ד כלכליתגובראן עבוד / בנק מרכנתיל278

הכנת תוכנית עסקית להקמת אולם אירועים תוכנית עסקיתי. ע. ל. ה. - אולם חתונות279

חברת בניה - לצרכי הנפקההערכת שוויקנ"י - קבוצת נדל"ן ישראלית280

הערכת שווי בהתבסס על מבנה הפעילות, עסקאות דומות וכד', הצגה כחוו"ד לביהמ"שהערכת שווי וחוו"ד לביהמ"שסוכנות לממכר מוצרי שטראוס281

אימות מצב הלוואה בין שני צדדים פרטייםחישובי ריבית + חוו"ד לביהמ"שעו"ד יצחק אלה - עבור משפחת עמיר282

תחשיב ריבית הנובע מהתניית שירות בשירות, חוו"ד מול ספק על הפרת הסכם, תכנית עסקית לגיוס מימוןתחשיבי ריבית+חוו"ד לביהמ"ש ות. עסקיתעו"ד יצחק אלה - עבור משפחת עמיר283

הכנת תוכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון למטרות הון חוזרתוכנית עסקית, גיוס מימוןמרבד הקסמים - רשת מסעדות284

ליווי עסקי שוטף מול בנקים וספקים, בניית נהלי עבודה פיננסיים, ניתוח רווחיות לפי מרכזי רווח ועודליווי עסקימיקוד 91 בע"מ - חנויות צילום285

ליווי קבלת מענקי השקעה במסגרת "מפעל מאושר",  סקר ענף המדגה בישראל כבסיס לתוכנית כלכליתליווי הליך מפעל מאושר, בחינה ענפיתארביב משה, מושב אחיסמך - שותפות לייצור חלב286

אבחון עסקי ראשוני למטרות איתור נקודות חולשה לשיפור ולפיתוח עסקיאבחון עסקישחר יוצר - חברה למחזור פלסטיק287

ליווי בתחומי המימון בחברהליווי עסקי + תכנית עסקיתמפעלי דגן בע"מ - שיווק ויצור מוצרי בניה288

הערכת שווי לשילוב שותף בחברההערכת שווידיפלומט חלפים - חברה לסחר בחלפי רכב289

הכנת תכנית עסקית וסיוע בהליך גיוס מימון מהקרן לעסקים קטניםתכנית עסקית וסיוע בהליך גיוס מימוןמוניות קינג יהודה בע"מ290

יעוץ מימוני - בנקאי, תפעול נושאים פיננסיים וניהוליים, חוו"ד לביהמ"ש בתביעה מול בנקליווי עסקי, תמחיר, חוו"ד לביהמ"שזכי דוגה ובניו בע"מ - חברת בניה ותשתית291

ליווי עסקי ופיננסי שוטף, ניהול הנושאים הפיננסיים, תימחור ריווחיות פרוייקטים, ליווי בנקאי ועודליווי עסקי, תמחירישכחי תשתיות בע"מ, חברה קבלנית לביצוע עבודות תשתית292

תכנית עסקית להרחבת שטחי גידול לפטמים והצגתה בפני גורם מממןתכנית עיסקית לגיוס מימוןחוות אדי בע"מ - גידול פטמים293

ניתוח מצב החברה, יעוץ ניהולי ושיווקי, חיזוי הפעילות הפיננסית והמלצות לעתידליווי עיסקי ופיננסי ושיווקידנקל 2000 שיווק תשומות לבניה294

שיפור מבנה ניהול התזרים, נוהלי ניהול מעקב אחר חובות ספקים ולקוחות ואחר האובליגו הבנקאי והכוללליווי עסקיקווים מערכות תחבורה בע"מ295

חוו"ד לגבי מחירי ערבויות בנקאיותחוו"ד כלכליתמפלגת אהבת ישראל296

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון

טל. 077-7032332, 073-7292232, פקס. 02-6790162, נייד 050-5516067, 
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עמוד 9

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

תכנית עסקית להקמת חנות נוספת ("חנות המפעל", בסמיכות למפעל החברה) והצגתה בפני גורם מממןתכנית עיסקית לגיוס מימוןקאקדו עיצוב באומנות בעץ, מושב צפרירים297

הכנת חוות דעת מומחה הכוללת תחשיב כלכלי תומך להליך משפטי מול בנק למשכנתאותתחשיבי ריבית + חוו"ד לביהמ"שעו"ד ארנון שוטלנד - עבור מר שגיב סטבינסקי298

הכנת תכנית עסקית לאפיון פעילות סניף נמל ת"א, ליווי הליך גיוס הלוואת להקמת הסניףתכנית עסקית  וגיוס מימוןארומה - זכיון נמל ת"א, להפעלת סניף ברשת 299

ליווי עסקי שוטף, איתור נושאים והמלצות לפיתוח החברה, סיוע בתמחור פעילויות החברה וכד'ליווי ופיתוח עיסקיקלינר שירותים בע"מ, שירותי שיקום ותחזוקה300

בדיקת נכונות חיובי ריבית בחח"דחישובי ריבית + חוו"ד לביהמ"שעו"ד רובי ניתאי - עבור מר הנרי בנטולילה301

ליווי הטמעת נהלי עבודה פיננסיים, יעוץ ניהולי ופיננסי, ליוי ויעוץ שיווקיליווי עיסקי ושיווקיאבן האומן - חברה קבלנית לעבודות בניה302

ליווי עסקי, בניה והטמעת נוהלי עבודה, ליווי הליך גיוס מימון מהקרן לעסקים קטנים ועודליווי עיסקי ומימוניי. ג. פרץ בע"מ - גינון ותשתיות303

אימות מצב חוב המשכנתא לבל"ל לאחר פיגור ארוךחישובי ריבית + חוו"ד לביהמ"שעו"ד שלמה אמסלם - עבור יובל דניאלי304

הכנת תכנית עסקית להקמת חנות ובית מלאכה לייצור תכשיטים, ליווי גיוס מימון מול בנקים ומשקיעים תכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימוןיגאל - קמעונאות וייצור תכשיטים305

תכנון כלכלי, ליווי הליך הקמת חוות בודדים בנגב בסיוע הסוכנות היהודיתתכנון כלכלי להקמת חווה בנגבמשק חקלאי - משה טנא306

תכנית של קבוצת יזמים להקמת קניון ספורט, עיצוב קונספציה שיווקיתתכנית עסקית ויעוץ שיווקיקניון ספורט - קבוצת משקיעים307

ליווי עסקי שוטף, בחינה כלכלית של פרוייקטים שונים, נוהלי עבודה, ליווי הליך גיוס מימוןליווי עסקי שוטף, ליווי בנקאי דוד מיימוני - חקלאות, גידולי שדה308

תכנית כלכלית לביצוע תכנית השקעה, סיוע בהליך מפעל מאושר מול הרשויותתכנון כלכלי, ליווי הליך מפעל מאושרמשק חקלאי - גואטה עמוס, מושב בן זכאי309

הכנת תוכנית עסקית, ליווי הליך גיוס מימון לרכישת ציוד, טיפול בנושא הקצאת קרקע ועודתוכנית עסקית, גיוס מימון, הקצאת קרקעפסטל - ייצור ושיווק מוצרי קוסמטיקה310

יעוץ וניהול והכוונת הנושאים הפיננסיים והניהוליים המהותיים בחברהליווי עסקי, ניהולי ופיננסילינוי תשתית ופיתוח בע"מ311

הערכת שווי לעיסקת מיזוגהערכת שוויבנק כרמל למשכנתאות בע"מ312

ליווי בנקאי ומימוני כולל, יעוץ ניהולי, שיווקי ומערך המידע, סיוע בתפעול פיננסיליווי עסקי + גיוס מימוןכץ תעשיות תשתית בע"מ - חברה ציבורית ליצור מוצרי תשתית313

בניה והטמעת נהלי עבודה פיננסיים נתמכי מערכת מחשב, תכנון ומעקב פרוייקטים ליווי בנקאי וכד'ליווי עיסקי ופיננסייהב מערכות כיבוי אש ואינסטלציה בע"מ314

יעוץ וטיפול בנושאים פיננסיים וניהוליים בחברהליווי עסקיאלי וששון בראשי בע"מ, חברה לעבודות תשתית315

תכנית עסקית לגיוס מימון מהקרן לעסקים קטניםתכנית עסקית לגיוס מימוןמרשמלו הפקות בע"מ - הפקת אירועים316

טיפול בחילוץ חברה עם קשיי נזילות, נהלי עבודה, שת"פ עיסקי עם גורם מממןליווי עסקיקולרון - טכסטיל בע"מ - יצור כפתורים317

הערכת שווי לצרכי הנפקההערכת שוויהתחנה המרכזית החדשה318

בחינה והמלצות תמחיריות לעבודת החברה, הגדרה והטמעת נהלי עבודה וכד'ליווי עיסקיגני קדם בע"מ319

הטמעת תזרים, ליווי בנקאי ויעוץ בנושאים פיננסייםליווי עסקיש.ש. בוכריס בע"מ - חברה קבלנית לעבודות חשמל320

בניה והטמעת נהלי עבודה, בחינת רווחיות ותמחיר, תוכנית עבודה כלכלית ועודליווי עסקיגלו בע"מ - ניקיון ושירותים321

ליווי עסקי שוטף, ניתוח כלכלי של הפעילויות השונות, תכנון כלכלי ומימוניליווי עיסקי, תכנון כלכלי ומימונימשק חקלאי, אלי וקנין - גידולי שדה322

הערכת שווי לצרכי רכישת חלק מהחברההערכת שוויגגות ירושלים (1993) בע"מ - חברה לשיווק מוצרי בניה323

הערכת שווי לצרכי מכירההערכת שוויש. קרצ'מר ובניו בע"מ - יצור מדליות ומטבעות324

תכנית עסקית להרחבת שטחי גידול לפטמים והצגתה בפני גורם מממןתכנית עיסקית לגיוס מימוןזדה אילן - מושב תלמי בילו325

326I.C.T.S   LTD - הערכת שווי לצרכי הנפקההערכת שוויחברה ליעוץ בטחוני וליצור מוצרי אבטחה

יעול נושאי תפעול פיננסי, יעוץ בנושאי אובליגו בנקאי,  ותמחור פעילויות החברהליווי עסקי + דוח תמחיראטיאס מחיצות הזהב - עבודות פנים וחברה מסחרית327

ליווי ופיתוח עסקי, סיוע בגיוסי מימון לפרויקט פרחי אדמונית ועוד, תוכנית כלכלית וכד'ליווי עסקיאלמוג עימנואל - חקלאות328

ליווי שוטף בתפעול הצדדים הפיננסיים וליווי בנקאיליווי עסקיש.א.ל. בניה והשקעות בע"מ - חברה קבלנית לבניה329

הטמעת תזרים, ליווי בנקאי וטיפול במימון פרוייקט באמצעות ליווי בנקאיליווי עסקינפגל - בניין והשקעות330

הליך סיוע בגיוס אשראי ומענקים עקב פגיעת מלחמת לבנון השניה בפעילות החברהסיוע בגיוס אשראי ומענקיםנ. צ. ג. ב. יזמות בע"מ - נדל"ן ושיווק נדל"ן 331

המלצות לישום שיפורים בניהול ובתחומי התפעול הפיננסיליווי עסקירהיטי כותרת - חברה למסחר קימעונאי בריהוט332

ניתוח ההתחייבויות מול הנכסים השוטפים של החברה והמלצות פיננסיות לשיפורים ליווי עסקיא. ד. שיווק בע"מ333

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון
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עמוד 10

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

א.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור פרטי

נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם החברה / התאגיד ותחום הפעילות

ליווי הליך גיוס מימון למימון פעילות הייבוא ולהשקעות אחרות בעסק תכנית עסקית וגיוס מימוןאלון חן - ייבוא ושיווק מוצרי סניטציה334

הכנת תכנית עסקית וליווי הליך גיוס מימון מהקרן לעסקים קטניםתכנית עסקית וגיוס מימוןחברת ש. ד. ר. תשתיות - עבודות פיתוח וכבישים335

סיוע בחילוץ החברה ממשבר וטיפול בהסדר נושים ליווי עסקיא. ג. ע. הפעלת פאבים בע"מ ("גלסנוסט")336

אפיון פורמלי של הפעילות הפיננסית והכנת אינדיקציה לשווי העסק לצרכי מכירהליווי עיסקת מכירהבית הבייגל337

יעוץ פיננסי - מימוני, יעוץ שיווקיליווי עסקי אניגרפיקס - ביה"ס למחשבים, עיצוב אתרי אינטנרט ועיצוב גרפי338

ניתוח ריווחיות העסק, ניתוח צרכי אשראי, ליווי מול בנקים וגורמים ממנים וכד'ליווי עיסקיסליימן - עבודות חשמל339

ניתוח כלכלי של העסק, הכנת הערכת שווי העסק לצורך מכירתו, הכנת תיק למשקיע פוטנציאליהערכת שווי ותיק למשקיעסוכנות תיווך נדל"ן שטרנפלד סימה340

גיוס מימון מהקרן לקידום עסקיםתכנית עסקיתהמכון לצפורניים -  ביה"ס לטכנאיות צפרניים, יבוא ח"ג ושיווק341

תפעול נושאים פיננסיים ובנקאיםליווי עסקיד. ד. ירדן בע"מ - עבודות תשתית342

ניתוח צפי פעילות פיננסי של החברה + תכנית הבראה (יעוץ שיווקי, ארגוני וכלכלי)תכנית הבראה + ליווי עסקיאורי ספיר בע"מ - מסחר קמעונאי (דיסקים, כלי נגינה, תווים)343

סיוע בהסדר מול מלווים, תימחור פעילויות החברה וסיוע בקשירת קשרי יבואליווי עסקיכתר מתכות בע"מ - יצור ריהוט ברזל344

בדיקת כדאיות להפעלת סוכנות של חברה בינלאומית לתיקוני רכב קלים בבית הלקוחבדיקת התכנות וכדאיותהאוורד טיילור345

סיוע בהפחתת עלויות החברה כלפי ספקיםליווי עסקיסרגיי - גל רפאל346

בחינת מצב האשראי בחברה, תמחיר בסיסי - לא הסתייםליווי עסקילב ד. ע. בע"מ - עבודות קונסטרוקציה בברזל ועץ347

יעוץ ארגוני והערכה כלכלית של מצב החברהליווי עסקידפוס מונסה ובניו בע"מ - בית דפוס348

הטמעת תזרים, ליווי בנקאי ויעוץ בנושאים פיננסייםליווי עסקיאדיר עבודות גידור בע"מ - חברה קבלנית לעבודות גידור349

ניתוח אובליגו החברה והמלצות פיננסיות לשיפור במצבהליווי עסקימשה ראובן - מוצרי אריזה בע"מ350

נהלי עבודה, ליווי בנקאי ומימוני, כדאיות רכישת ציוד, שיפור המבנה הארגוני והניהול, פיתוח הפעילותת.עסקית, ב.כדאיות, ליווי שוטףט' 1 - הפקות בע"מ - צילום והפקה351

יעוץ וליווי ניהולי, פיננסי, בנקאי ומחשובי, הטמעת נהלי עבודה, תמחור פעילויות וכד'ליווי עסקי, נהלי איזו האחים אילוז בע"מ - חברה לעבודות בידוד ועבודות גובה בע"מ352

סיוע בהליך גיוס מימון בנקאיליווי עסקי, ניהולי ופיננסיהדס חומרי בניין - שיווק חמרי בניה סיטונאי לחברות ולקבלנים353

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון
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