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  שיינין, קורות חיים  רחלר ד"
  

  פרטים אישיים:

  רחל שייניןשם: 

  תואר אקדמי: ד"ר

  rachel@modelim.co.ilדואר אלקטרוני: 

 050-5256082נייד:  

  

  השכלה אקדמית:

Ph.D, 2003 - אביב.-לכלכלה, אוניברסיטת ת  

M.A.,  1989 - אביב-יטת תלכלכלה, אוניברס.  

B.A. ,  1985 - אביב-כלכלה ותולדות האמנות, אוניברסיטת תל.  

  

  תחומי ניסיון ומומחיות:

  ייעוץ כלכלי

  שוק ההון

  כלכלת ישראל

  כלכליים ומאגרי נתונים ממוחשבים- בנייה והפעלה של מודלים מאקרו

  ניתוח חברות

  בדיקות כדאיות

  

  י הון' ו'מודלים קרנות נאמנות',ממייסדי חברות 'מודלים כלכליים', 'מודלים שוק •

  בעלת רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע, •

 ,נאמנות' 'מודלים קרנות  ,וועדת השקעותיו"ר ת דירקטוריון וחבר •

 מרצה ב'מכללה למינהל', •

 ,'תל אביב'ליד אוניברסיטת  'המכרז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר'הנאמנים של  מועצתחברה ב •

 ,ציבוריים ובתאגידים ממשלתיות בחברות וייםמינ לבדיקת וועדהחברה ב •

 http://econmind.co.ilנשי 'חושבת כלכלה'   - בעלת הפורום הכלכלי •

  

  ניסיון מקצועי:

  .מנכ"לית 'מודלים שוקי הון'  - 2012

  .'המכללה למינהל'מרצה לכלכלה,   - 2011

 .ציבוריים ובתאגידים ממשלתיות בחברותויים חברה בוועדה לבדיקת מנ  - 2011

  'מודלים כלכליים בע"מ'. - משנה למנכ"ל              - 2009

 חברה במועצת הנאמנים של 'מכרז ספיר' ליד אוניברסיטת 'תל אביב'.    - 2005

  'מודלים שוקי הון בע"מ'.  יתמנכ"ל    2009 – 2002
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. בוטיק השקעות, המשמש מודל מעשי לניהול השקעות 1995החברה נוסדה בשנת 

  מבוססות ומכוונות חיזוי כלכלי. 

   'מודלים כלכליים בע"מ'.  - כלכלנית בכירה     2002  –1986

. חברת ייעוץ מהמובילות בישראל. עיקר פעילותה: הערכות 1986החברה נוסדה בשנת 

ריכוז מידע על התפתחות הכלכלה במדינות מפתח וניתוח מגמות בכלכלה הישראלית, 

בעולם והשפעתן על ישראל, ניתוחים ענפיים, תחזיות ביקוש למוצרים מרכזיים, ביצוע 

  בדיקות כדאיות וניתוחים עסקיים וניתוח וייעוץ בתחום שוק ההון.

  כלכלנית בחברות: 'מל"ל אקונומטריקס' ו'מודלים כלכליים ממוחשבים'.     1986 - 1982

  

  

  :המאקרו בתחום כלכליות עבודות

  'כלכליים מודלים' של כלכלי המאקרו המודל של ואחזקה הפעלה, בנייה •

  לחשמל הביקוש מודל של ואחזקה הפעלה, בנייה •

  למטענים הביקוש מודל של ואחזקה הפעלה, בנייה •

  ולמלט לבנייה הביקוש מודל של ואחזקה הפעלה, בנייה •

  

  :המיקרו בתחום כלכליות עבודות

  'לישראל החברה' עבור' מ"בע לישראל כימיקלים לחברת שווי רכתהע •

  'האווירית התעשייה'ל הבראה תכנית •

  'הצבאית תעשייה'ל הבראה תכנית •

  'דיזנהויז' לחברת שווי הערכת •

  'בזק' חברת עבר טלפון לשיחות ביקוש •

  'אגד' לחברת עסקית תכנית •

  זר גוף עבור' על אל' חברת של שווי הערכת •

  זרים עובדים בנושא יתמשפט דעת חוות •

  הישראלי במשק הריכוזיות בנושא דעת חוות •

  גלגלי דו רכב של הכלכלי הכדאיות בנושא דעת חוות •


