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 03-09בתי זיקוק לנפט בע"מ נ' חברת נמל חיפה בע"מ (מאי .)2014
דו"ח בנושא העדפת תוצרת הארץ ברכש הממשלתי בישראל ,הוגש למשרד האוצר ומשרד הכלכלה (אפריל
.)2014
חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תובענה כייצוגית ,ניר צרפתי נ' פורטיסימו ניהול הון בע"מ
ונפתלי שני ת.צ ( 41731-10-13מרץ .)2014

עדות אשר בלס בעניין אגרות ניטול התבואות בנמלי הים בישראל בשנים  ,2005-1999בבית המשפט
המחוזי תל אביב  -יפו ת.א( 1465/06 .מרץ .)2014
חוות דעת אשר בלס בנושא בקשה לאישור תביעה כייצוגית ,גוטליב נ' אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ואח'
(נובמבר .)2013
חוות דעת אשר בלס וחיים בן-שחר בעניין המתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסיים
(בנקים וביטוח) ,הוצג בפני המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר( ,נובמבר
.)2013
חוות דעת משלימה אשר בלס בעניין תביעות הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב נ' שיר משכנות ותיקים
בע"מ ואח' ,בבית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו ת.א ,1552/07 .ושיר משכנות ותיקים בע"מ נ' הליגה
למניעת מחלות ריאה תל אביב ואח' בבית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו ת.א( ,1202/09 .נובמבר .)2013
חוות דעת בעניין בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת תנ"ג  0339-09-01רהב נ' דלק חברת הדלק
הישראלית בע"מ ואח' תנ"ג ( 0339-09-01אוקטובר .)2013
עדות אשר בלס במסגרת הליך הבוררות בין מטרופוליטן טרנספורטיישן סולושנס בע"מ לבין מדינת
ישראל ,בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס יהודית צור ,כב' השופט בדימוס בועז אוקון וכב' הבורר עו"ד
אלי זהר (אוקטובר .)2013
חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת תנ"ג  2046-12הייט נ' מליסרון בע"מ
ואח' ,בבית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו תנ"ג ( ,2046-12אפריל .)2013
חוות דעת אשר בלס בעניין תביעות הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב נ' שיר משכנות ותיקים בע"מ
ואח' ,בבית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו ת.א ,1552/07 .ושיר משכנות ותיקים בע"מ נ' הליגה למניעת
מחלות ריאה תל אביב ואח' בבית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו ת.א( ,1202/09 .מרס .)2013
חוות דעת אשר בלס וחיים בן-שחר בעניין אגרות ניטול התבואות בנמלי הים בישראל בשנים ,2005-1999
בבית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו ת.א( 1465/06 .ינואר .)2013
עדות אשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום תמלוגים על ידי מפעלי ים המלח בפני
הבוררים כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,כב' הבורר עו"ד אלקס הרטמן וכב' הבורר עו"ד רם
כספי (ינואר .)2013
חוות דעת משלימה נוספת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום
תמלוגים על ידי מפעלי ים המלח  -ברום ,בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,כב'
הבורר עו"ד אלקס הרטמן וכב' הבורר עו"ד רם כספי (נובמבר .)2012
חוות דעת משלימה נוספת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום
תמלוגים על ידי מפעלי ים המלח  -אשלג ,בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,כב'
הבורר עו"ד אלקס הרטמן וכב' הבורר עו"ד רם כספי (נובמבר .)2012
עדות אשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום תמלוגים על ידי מפעלי ים המלח ,בפני
הבוררים כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,כב' הבורר עו"ד אלקס הרטמן וכב' הבורר עו"ד רם
כספי (אוגוסט )2012
חוות דעת משלימה אשר בלס במסגרת הליך הבוררות בין מטרופוליטן טרנספורטיישן סולושנס בע"מ לבין
מדינת ישראל ,בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס יהודית צור ,כב' השופט בדימוס בועז אוקון וכב' הבורר
עו"ד אלי זהר (אוגוסט .)2012
חוות דעת משלימה חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום תמלוגים על
ידי מפעלי ים המלח ,בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,כב' הבורר עו"ד אלקס
הרטמן וכב' הבורר עו"ד רם כספי (יולי .)2012

חוות דעת בלס במסגרת הליך הבוררות בין מטרופוליטן טרנספורטיישן סולושנס בע"מ לבין מדינת ישראל,
בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס יהודית צור ,כב' השופט בדימוס בועז אוקון וכב' הבורר עו"ד אלי זהר
(יולי .)2012
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום תמלוגים על ידי מפעלי
ים המלח ,בפני הבוררים כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,כב' הבורר עו"ד אלקס הרטמן וכב'
הבורר עו"ד רם כספי (מאי .)2012
עדות אשר בלס בעניין שי לבנת ואח' נגד אמיר אדלר ,אילן פדלון ואח' ,בבית המשפט המחוזי בפתח-תקווה
ת.א( 10221-06-11 .מרס .)2012
חוות דעת אשר בלס בקשר לשווי הנכסי של חברת טאו תשואות בע"מ בתרחישים שונים (ספטמבר .)2011
חוות דעת אשר בלס בעניין הערכת שווי הון המניות ושטרי ההון של סייפרטק (אוגוסט .)2011
חוות דעת אשר בלס בעניין חוות דעת בעניין סוליד אחזקות והשקעות בע"מ וסולתא טכנולוגיות
מתקדמות בע"מ נגד אלתא מערכות בע"מ ,בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו ,ת.א( 2040/07 .מרס .)2011
חוות דעת חיים בן שחר ואשר בלס בעניין מדיניות הנפקת אג"ח של חברת החשמל לטווח ארוך ,בראי
הנפקת האג"ח בתחילת שנת ( 2009מאי .)2011
חוות דעת חיים בן שחר ואשר בלס בעניין רוית ברניב ואבי צבי נגד נטוויז'ן בע"מ ,בבית הדין האזורי
לעבודה בחיפה ,עב'  79/08ועב' ( 80/08מרס .)2011
חוות דעת אשר בלס בעניין תחזית למחירי החשמל במתח עליון  ,2035-2010הוגש לבז"ן וכאו"ל (מרס
.)2011
חוות דעת אשר בלס בעניין אומדן עלות אי אספקת חשמל מצד הביקוש ,עדכון התוצאות העיקריות ,הוגש
למשרד לתשתיות הלאומיות (פברואר .)2011
חוות דעת חיים בן שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי של פעילות התקשורת של חברת החשמל לישראל
בע"מ (נובמבר .)2010
חוות דעת אשר בלס בעניין ההסכם בין מגדלי הים התיכון צומת סביון בע"מ לבין כלל בריאות שירותי
אשפוז בע"מ (אוקטובר .)2010
חוות דעת חיים בן שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי של עסקי הביטוח של ביטוח חקלאי אגודה שיתופית
מרכזית בע"מ (יולי .)2010
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הצעת הרכש העצמית המלאה של אי די בי חברה לפתוח בע"מ,
בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו ,ת.א( 1543/09 .מאי .)2010
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין המחלוקת בין חברת חלמיש למדינת ישראל ,בפני הבורר השופט
בדימוס תיאודור אור (מאי .)2010
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי החברות המוחזקות של ביטוח חקלאי :החברה
הישראלית לביטוח אשראי בע"מ ועתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ (מרס .)2010
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין העיתוי האופטימאלי להקמת הנמל החדש הראשון ,עבור חברת
נמלי ישראל (אוקטובר .)2009
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הנפקת חברת החשמל בארה"ב בינואר  ,2009עבור חברת
החשמל (אוקטובר .)2009
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין תקציב לשכת עורכי הדין והמחוזות ,הוצגה בלשכת עורכי הדין
(יולי .)2009

חוות דעת אשר בלס בעניין הערכת שווי חברת פטרו גרופ בע"מ ,בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פש"ר
( 002912/08אפריל .)2009
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין התייעלות בחברת החשמל ,הוצגה בשימוע ברשות החשמל
(אפריל .)2009
חוות דעת משלימה אשר בלס בעניין "גוגו-איסר בע"מ" ו"שילוש (ניהול) בע"מ" נגד "כלמוטור בע"מ" –
התייחסות לחוות דעת פרלמן ,בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו ת.א( 1839 /03 .אפריל .)2009
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין התשואה המוכרת של אשראי מחו"ל של חברת החשמל ,הוצגה
בשימוע ברשות החשמל (מרס .)2009
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין מחיר ההון של חברת החשמל ,הוצגה בשימוע ברשות החשמל
(מרס .)2009
חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לתביעה ייצוגית נגד הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי ,בבית
המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ת.פ( 1942/08 .נובמבר .)2008
חוות דעת אשר בלס בעניין בדיקת כדאיות להקמת מתקני קוגנרציה ויח"פ ( )IPPבבז"ן ובכאו"ל ,הוגש
לבז"ן וכאו"ל (ספטמבר .)2008
חוות דעת אשר בלס בעניין מיקאל טכנולוגיות בע"מ נגד סולתם – הום קונספט ואחרים ,בפני הבורר עו"ד
רובי בכר ,תל אביב (אוגוסט .)2008
עדות אשר בלס בעניין "גוגו-איסר בע"מ" ו"שילוש (ניהול) בע"מ" נגד "כלמוטור בע"מ" ,בבית המשפט
המחוזי פתח-תקווה ת.א( 1839 /03 .יוני .)2008
חוות דעת משלימה אשר בלס בעניין "גוגו-איסר בע"מ" ו"שילוש (ניהול) בע"מ" נגד "כלמוטור בע"מ",
בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו ת.א( 1839 /03 .יוני .)2008
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין בדיקת כדאיות רכישת מתחם "מחנה בצ"ת קישון" על ידי
חברת נמלי ישראל ,הוגשה לדירקטוריון חברת נמלי ישראל (מאי .)2008
חוות דעת אשר בלס בעניין דיסקונט ליסיניג בע"מ וסקאי קלאב בע"מ נגד סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ
ואחרים ,בית המשפט המחוזי חיפה ,ת.א ( 000270/00אפריל .)2008
חוות דעת חיים בן-שחר ,אשר בלס וצור פניגשטיין בעניין חברת החשמל  -יישום הוראת תקן דיווח כספי
בין לאומי מספר  ,1הוגש לדירקטוריון חברת החשמל לישראל בע"מ (מרס .)2008
עדות וחוות דעת אשר בלס בעניין טיעונים לעונש מדינת ישראל נגד ישראל פרי והארגון למימוש האמנה על
ביטחון סוציאלי ,בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ת.פ( 40258/01 .ינואר .)2008
חוות דעת אשר בלס בעניין אומדן עלות אי אספקת חשמל מצד הביקוש ,הוגש למשרד לתשתיות הלאומיות
(ספטמבר .)2007
חוות דעת אשר בלס בעניין תמחור השימוש בתשתית הלוויין על ידי בעלי רישיון מיוחד ,הוגש למשרד
התקשורת (אוגוסט .)2007
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין החלטת משרד הפנים בנוגע לפטור של משען מארנונה ,הוגש
למשרד הפנים (מאי .)2007
חוות דעת אשר בלס (מומחה מטעם ביהמ"ש) בעניין נזק שנגרם לסקאי קלאב בע"מ עקב אי תשלום
תקבולי ביטוח ,בית המשפט המחוזי חיפה ,ת.א( 270/0 .מאי .)2007

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הצעת חוק בנוגע לקרנות הנאמנות הזרות ,הוצגה ברשות
לניירות ערך (מרס .)2007
חוות דעת (אשר בלס ,ראש צוות) בעניין הערכת שווי בתי הזיקוק לנפט בע"מ ,הוגש לרשות החברות
הממשלתית (פברואר .)2007
עדות אשר בלס בעניין הנוגע להערכה הכלכלית בקשר לשווי זכויות חוזה ניהול קווי אשראי (מרכז) בע"מ
והנזק שנגרם כתוצאה ממנה ,בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ת"א ( 2602/01ינואר .)2007
חוות דעת (אשר בלס ,ראש צוות) בעניין עלות אי אספקת חשמל בסקטור העסקי ציבורי ,הוגש למשרד
לתשתיות לאומיות (דצמבר .)2006
חוות דעת משלימה אשר בלס בעניין הנוגע להערכה הכלכלית בקשר לשווי זכויות חוזה ניהול קווי אשראי
(מרכז) בע"מ והנזק שנגרם כתוצאה ממנה ,בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ת"א ( 2602/01נובמבר
.)2006
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין יכולת גיוס ההון של חברת החשמל בשוק המקומי ,הוגש לחברת
החשמל (יולי .)2006
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הניסיון הבינלאומי ברפורמות מבניות במשק החשמל ,הוגש
לחברת החשמל (יולי .)2006
חוות דעת אשר בלס בעניין הנוגע להערכה הכלכלית בקשר לשווי זכויות חוזה ניהול קווי אשראי (מרכז)
בע"מ והנזק שנגרם כתוצאה ממנה ,בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ת"א ( 2602/01מרס .)2006
חוות דעת (אשר בלס ,ראש צוות) בעניין עלות אי אספקת חשמל בסקטור משקי הבית ,הוגש למשרד
לתשתיות לאומיות (מרס .)2006
חוות דעת אשר בלס בעניין הנזק שגרם קרטל המרצפות לצרכנים ,בשנים  ,1997-1983בבית המשפט
המחוזי תל-אביב-יפו ,ת.א ,2021/02 .ות.א( 2020/02 .נובמבר .)2005
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין מדיניות הדיבידנד בחברת חשמל ויישומה בשנת  ,2004הוגש
לחברת החשמל (אוגוסט .)2005
חוות דעת אשר בלס בעניין התמורה הראויה המגיעה לד"ר שלומי בן-ארי ולד"ר משה בן-ארי בגין מכירת
זכויותיהם בחברת יקבי רקנאטי בע"מ ,בפני הבורר עו"ד רם כספי (יוני .)2005
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בדבר אישור מיזוג
בתנאים :בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ודי.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ ,בית הדין
להגבלים עסקיים ,בבית המשפט המחוזי בירושלים( ,אפריל .)2005
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי מניות ק.א.ל .ואופן הקצאת המניות נגד ההזרמה
של ניר שיתופי ,בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ה.פ( 01421/04 .אפריל .)2005
חוות דעת משלימה אשר בלס ודוד לבהרי בעניין "גוגו-איסר בע"מ" ו"שילוש (ניהול) בע"מ" נגד "כלמוטור
בע"מ" ,בבית המשפט המחוזי תל אביב -יפו ת.א( 1839 /03 .פברואר .)2005
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין אומדן מחיר ההון של חברת החשמל  -עדכון (פברואר .)2005
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין ניתוח כלכלי של "תכנית ההזרמות של 'בזק' לדי.בי.אס .בשנים 2004-
 2005בסך  440מ' ש"ח  -חוות דעת כלכלית מטעם משרד האוצר ומשרד התקשורת 30 ,דצמ' ."2004
(פברואר .)2005
עדות אשר בלס בעניין תביעת "תחנת דלק בת ים בע"מ" נגד "סוכני דלק ושמנים בע"מ" ,בוררות בפני כב'
השופט בדימוס ישי לויט (ינואר  ,2005אפריל .)2005

חוות דעת אשר בלס בעניין תביעת "תחנת דלק בת ים בע"מ" נגד "סוכני דלק ושמנים בע"מ" ,בוררות בפני
כב' השופט בדימוס ישי לויט (דצמ' .)2004
חוות דעת אשר בלס בעניין גולובנציץ ואחרים נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש ,וועדת הערר,
מחוז ירושלים ,עררים ( 117/02 ,116 ,115אוקטובר .)2004
דו"ח חיים בן-שחר ,אשר בלס ,דוד ג'נסוב וחנן לביא בעניין חבילות שירות ("בנדל") של טלפוניה וטלוויזיה
רב ערוצית  -השפעת החלטות משרד התקשורת על רווחת הציבור ועל מעמדה של חברת ( YESאוקטובר
.)2004
מצגת חיים בן-שחר ואשר בלס בנושא הרפורמה במשק החשמל בישראל ,הוצגה ביום עיון במשרד האוצר
בעניין הרפורמה במשק החשמל (אוגוסט .)2004
חוות דעת אשר בלס ודוד לבהרי בעניין "גוגו-איסר בע"מ" ו"שילוש (ניהול) בע"מ" נגד "כלמוטור בע"מ",
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ת.א( 1839 /03 .אפריל .)2004
מצגת אשר בלס בעניין מיזוג מי-עדן ועין-גדי ,בפני הממונה על הגבלים עסקיים (מרס .)2004
עדות אשר בלס בעניין "עמינח רשתות שיווק בע"מ" ו"נייט סליפ סנטר ( )2000פלוס בע"מ" נגד הממונה על
הגבלים עסקיים ,בבית הדין להגבלים עסקיים ,בית המשפט המחוזי בירושלים ,ה"ע ( 7014/02ינואר
.)2004
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי של חברת החשמל לישראל ,הוגש לחברת החשמל
(אוקטובר .)2003
חוות דעת אשר בלס בעניין תעריף שירותי תשתית ,הוגש לפז נכסי תעופה בע"מ (אוגוסט .)2003
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין שיטת הפחת ועלויות הפרישה בקביעת שיעורי ההתייעלות
הנדרשת בתעריפי בזק ,הוצג בפני ועדת השרים (יוני .)2003
דו"ח אשר בלס ורפי מלניק בעניין מודל חיזוי מחירים וכמויות לענף הבנייה למגורים בישראל ,הוגש
למשרד הבינוי (מאי .)2003
חוות דעת אשר בלס בעניין הנחת מחיר במסוף באר שבע של "פי גלילות"( ,מרס .)2003
עדות אשר בלס בעניין אחמד עלי נאסר נגד "דלק  -חברת הדלק הישראלית בע"מ" ,בבית המשפט המחוזי
נצרת ,ת.א( 666/97 .מרס .)2003
מצגת חיים בן שחר ואשר בלס בנושא הערכות להנפקה ראשונית של מניות בבורסה בתל-אביב ,הוצגה בפני
דירקטוריון חברת חשמל (ינואר .)2003
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין תעריפים והתייעלות בחברת החשמל ,מבט על עשור ,הוגש לחברת
החשמל (דצמבר .)2002
חוות דעת אשר בלס בעניין "עמינח רשתות שיווק בע"מ ו"נייט סליפ סנטר ( )2000פלוס בע"מ" נגד הממונה
על הגבלים עסקיים ,בית הדין להגבלים עסקיים ,בבית המשפט המחוזי בירושלים ,ה"ע ( 7014/02נובמבר
.)2002
חוות דעת אשר בלס בעניין אחמד עלי נאסר נגד "דלק – חברת הדלק הישראלית בע"מ" ,בית המשפט
המחוזי נצרת ,ת.א( 666/97 .אוקטובר .)2002
חוות דעת אשר בלס וחיים פרשטמן בעניין מיזוג אלקו-קריסטל ,הוגש לממונה על הגבלים עסקיים
(אוקטובר .)2002

דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין מודל לבחינת הסיכונים למודל ההתפלה באשקלון ,הוגש לIDE -
(ספטמבר .)2002
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין מבנה משק החשמל בישראל ,הוגש לחברת החשמל (אפריל .)2002
חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין" :מי גולן אנרגיית רוח בע"מ" נגד "חברת החשמל לישראל
בע"מ" ,בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ,ת.א( 001669/01 .מרס .)2002
דו"ח אשר בלס בעניין חישוב הוצאות שיווק מוכרות של מוצרי הדלק המפוקחים ,הוגש לוועדה
הבינמשרדית (מרס .)2002
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין התעריף הבסיסי של חברת החשמל ,הוצג בשימוע בפני הרשות
לשירותים ציבוריים-חשמל (ינואר .)2002
חוות אשר בלס ודוד לבהרי בעניין הערכת שווי החברות בקבוצת "ישקר" בתמיכה לתובענה ייצוגית
(דצמבר .)2001
חוות דעת אשר בלס בעניין ניהול ההשקעות בקרן החסויים ,הוגש לקרן לטיפול בחסויים (דצמבר .)2001
חוות דעת אשר בלס לעניין הוצאות השיווק במכירת דלק בתחנות תדלוק השוואה בינלאומית ,הוגש
למשרד התשתיות הלאומית (נובמבר .)2001
חוות דעת אשר בלס וחיים פרשטמן בעניין בקשת המיזוג של חברות הכבלים ,הוגש לממונה על ההגבלים
העסקיים (יולי .)2001
הערות חיים בן -שחר ואשר בלס למסמך של פרופ' דן גלאי "סוגיות בחישוב מחיר ההון לבדיקת כדאיות
של חברת החשמל" (ינואר .)2001
חוות דעת צבי אקשטיין ,אשר בלס ושלומי פריזט בעניין מיזוג "המכרז הכפול" ו"-המכרז של המדינה",
הוגש לממונה על ההגבלים העסקיים (ינואר .)2001
דו"ח חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין אומדן מחיר ההון של חברת החשמל ,הוגש לוועדה הבינמשרדית
(נובמבר .)2000
חוות דעת אשר בלס בעניין" :מושבי הנגב בע"מ" נגד "דלק  -חברת הדלק הישראלית בע"מ" ,בית המשפט
המחוזי בירושלים ,ת.א( 001015/97 .אוקטובר .)2000
עדות של אשר בלס בפני וועדת הכלכלה של הכנסת בעניין תחרות במשק הדלק (.)1998
דו"ח אשר בלס בעניין :הממונה על ההגבלים העסקיים נגד פז וכו' :בבי"ד להגבלים עסקיים (ינואר .)1994
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