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  :פרטים אישיים

  תואר אקדמי: ד"ר

  ירושלים, 1947שנת לידה: 

  , תושב רמת השרון. 2נשוי + 

  eml@modelim.co.ilדואר אלקטרוני: 

  

  :השכלה

 Ph.D  מ 1980בכלכלה משנת-University of Pennsylvania, U.S.A  ,                                         

  בהנחיית פרופ' לורנס קליין, בעל פרס נובל לכלכלה. התמחות באקונומטריקה ותיאוריה כלכלית, 
  ).1975אילן (- תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר 
 ).1969 - 1971ן (ליא-תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר 
  )1962 -1965ישיבת בני עקיבא, כפר הרואה ( –תיכון  

  

  פירוט התפקידים:  

  .)(חברה לייעוץ כלכלי מודלים כלכליים בע"משל חברת  מנכ"ל יו"ר ו  היום - 1986

  בע"מ מודלים קרנות נאמנות היום    מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי של חברת -   2016

  (חברה לניהול נכסים פיננסיים)  מודלים שוקי הון בע"מיו"ר של   היום - 1996

   .ובמרכז הבינתחומי בהרצליה באוניברסיטת ת"אמרצה לכלכלה   היום  - 1982

  מודלים קרנות נאמנות בע"מ.ועדת ההשקעות של ויו"ר מועצת המנהלים יו"ר    2016 - 1996

  (רשות סטטוטורית של המדינה)   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםיו"ר   2015 - 2012

  . לשר האוצרחבר בפורום המייעץ   2013 - 2009

  בנק ישראל.סגן יו"ר הוועדה והמועצה המייעצת של   2009 - 2003

  , לקביעת נוסחה לחלוקת מענקי איזון לרשויות המקומיות.מטעם שר הפניםיו"ר הוועדה,   2009 - 2008

לבחינת האמצעים להעצמת   ,התעשייה, המסחר והתעסוקהמטעם שר חבר ויו"ר תת הוועדה,   2008 - 2007

  הפריפריה והתעשייה המסורתיות (ועדת מקוב).

, להכנת "תוכניות לאומית לבטיחות וראש הממשלה מטעם שר התחבורהיו"ר הוועדה הציבורית,    2005 - 2004

  .("וועדת שיינין") בדרכים"

  הבנק הבינלאומי הראשון.מל וקרנות ההשתלמות של יו"ר ועדת השקעות של קופות הג   1997 - 1993

כלכלן בכיר ומנהל מחלקת המחקר והפיתוח של המודל המאקרו כלכלי למשק האמריקאי בחברת   1982 - 1976

-ו DRI(שהוקמה באמצעות מיזוג החברות  Global Insightהייעוץ והחיזוי האמריקאית 
Wharton Econometric Forecasting  2002בשנת(  

  (הייתה שייכת לפרופ' חיים שחר).  לזמנה מובילה לן וכלכלן בכיר בחברת יעוץ כלכליכלכ  1975 - 1971
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  ניסיון מקצועי:

שנים בארה"ב, כמנהל של עבודות ייעוץ גדולות ומורכבות ובניית מודלים  7שנה, מהן  40 -מעל ל ניסיון מקצועי של  

 קרו.כלכליים ממוחשבים, בתחומי המיקרו ובתחומי המא

  שנה  40- מרצה באוניברסיטאות במשך יותר מ 

  .1992ושרי האוצר משנת  ייעוץ כלכלי לראשי הממשלה 

 .וענפי המשק שבה מומחה לכלכלת ישראל 

 . ולענפי המשק העקריים שבה כלכלת ארה"במומחה ל 

 "בארהמפורט לטווח ארוך לכלכלת מאקרו כלכלי אקונומטרי בניית מודל מומחה למודלים אקונומטריים,  

 בניית מודדל מאקרו כלכלי מפורט לטווח ארוך למשק הישראלי 

תחזיות מאקרו כלכליות לטווח ארוך: אינדיקטורים מרכזיים בכלכלת ישראל, הביקוש לחשמל, הביקוש לגז, ביצוע  

 ,   שנה 30-במשך כ מטענים, מכוניות

לים משולבים, ענף הבניה ותעשיות מומחה בעל ניסיון רב בחברות בתחומי האנרגיה, התקשורת, התעופה, מעג 

 הביטחון.

דלק, אלתא, קבוצת , מיקלים לישראל: כיחברות מובילות הערכות שווי וכדאיות השקעה שלמומחה בעל ניסיון רב ל 

  .(אל על) , כנפיםסמי קונדקטור עלית, טאואר

החברה לישראל, התעשיה ), קבוצת כלל ישראל (מוזגה לתוך אי.די. בי.תוכניות אסטרטגיות: מומחה בעל ניסיון ל 

  ., בנק דיסקונטתי הזיקוק לנפטבהאווירית, התעשיה הצבאית, 

 כלכלהוהן כאסטרטג מאקרו  כיו"ר ועדות השקעההן שנים בשוקי ההון  20התמחות של מעל מומחה לשוק ההון.  

 .גדולות בישראל ובארה"בציבוריות אנליסט מומחה של חברות  

  ניסיון רב בכתיבת חוות דעת כלכליות לבתי משפט  

, חברה הפועלת במגוון רחב מודלים כלכליים בע"מ) של חברת הייעוץ הכלכלי, 1986הקמה, פיתוח וניהול (משנת  

ביותר של נושאים כלכליים, הכוללים תחזיות מאקרו כלכליות וענפיות על המשק הישראלי, בדיקת כדאיות 

 עסקיות לחברות המובילות במשק.הערכות שווי ותוכניות 

 לניהול נכסים פיננסייםבע"מ בית השקעות  של מודלים שוקי הון 1995הקמה בשנת  

 קרנות נאמנות  11של מודלים קנות נאמנות בע"מ חברה לניהול  1996הקמה בשנת  

לאומית לבטיחות להכנת תכנית ". יו"ר הוועדה שמינה שר התחבורה 2004התמחות בנושאי בטיחות בדרכים משנת  

, , קבלת הדו"ח כמקשה אחתלאומית לבטיחות בדרכיםרשות על הקמת ("דוח שיינין"). המלצה לממשלה  "בדרכים

 .  עצמה רשותוה הרשותחוק והקמת  )2006(חקיקה בכנסת בממשלת שרון ז"ל, 

  

  

  


