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   פרטים אישיים:

  רחל שייניןשם: 

  תואר אקדמי: ד"ר

  2מצב משפחתי: נשואה + 

 מגורים: רמת השרון
  rachel@modelim.co.ilדואר אלקטרוני: 

  050-5256082נייד:  

  

  

  השכלה אקדמית:

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

M.A.,  1989 - אביב-כלכלה, אוניברסיטת תל.  

B.A. ,  1984 - אביב-כלכלה ותולדות האמנות, אוניברסיטת תל.  

  

  

  

  תחומי ניסיון ומומחיות:

  ייעוץ כלכלי

  ניהול השקעות

  כלכלת ישראל

  כלכליים ומאגרי נתונים ממוחשבים-בנייה והפעלה של מודלים מאקרו

  ניתוח חברות

  בדיקות כדאיות

  

 ,'ממייסדי חברות 'מודלים כלכליים', 'מודלים שוקי הון' ו'מודלים קרנות נאמנות  

 ן שיווק השקעות מטעם הרשות לני"עבעלת רישיו , 

  חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל אביב, דירקטוריון, רמותחברת, 

 הון סיכון של אוניברסיטת תל אביב, חברת דירקטוריון, טאו ונצ'רס, קרן 

 ,חברה במועצת הנאמנים של 'המכרז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר' ליד אוניברסיטת ת"א 

  2022, 2017,2014חברה בנבחרת הדירקטורים של ישראל. 

  לפי חוק החברות הממשלתיות,לשעבר, חברה בוועדה לבדיקת מנויים 

 ,'לשעבר, מרצה ב'מכללה למינהל 

  ,נאמנות' 'מודלים קרנות ת דירקטוריון וחברה בוועדת השקעות, חברלשעבר. 
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  ניסיון מקצועי:

    בחברת סיגמא בית השקעות.  VIPמנהלת לקוחות   - 2021

  חברת דירקטוריון, 'רמות בע"מ'.   - 2020

  חברת דירקטוריון, קרן הון סיכון 'טאו ונצ'רס'.   - 2020

  יו"ר ועדת השקעות, 'מודלים קרנות נאמנות בע"מ'.   2020 - 2016

  .מנכ"לית 'מודלים שוקי הון'  - 2012

מודל מעשי לניהול השקעות אשר שימש . בוטיק השקעות, 1995החברה נוסדה בשנת 

החברה ניהלה תיקי השקעות ללקוחות פרטים וללקוחות מבוססות ומכוונות חיזוי כלכלי. 

ניהלה קרנות נאמנות בעצמה בת, 'מודלים קרנות נאמנות', החברת מהמיגזר העסקי. 

הועברה  2021תחילת  – 2020בסוף ובאמצעות שירותי הוסטינג למנהלי קרנות חיצוניים. 

    פעילות החברה וחברת הבת לחברת סיגמא בית השקעות.

  .'המכללה למינהל'מרצה לכלכלה,   2019 - 2011

"וועדת  -לפי חוק החברות הממשלתיות ("וועדת ברנר" וחברה בוועדה לבדיקת מנויים   2019 - 2011

  גילאור")

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

, . חברת ייעוץ מהמובילות בישראל. עיקר פעילותה: הערכות1986החברה נוסדה בשנת 

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

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

  ביצוע בדיקות כדאיות וניתוחים עסקיים וניתוח וייעוץ בתחום שוק ההון.

 ד אוניברסיטת 'תל אביב'.כז ספיר' לירחברה במועצת הנאמנים של 'מ     - 2006

  'מודלים שוקי הון בע"מ'.  יתמנכ"ל    2009 - 2002

  חברת דירקטוריון, 'מודלים קרנות נאמנות בע"מ'.  2020 - 1995

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

במסגרת שירות ללקוחות אשר היו מנויים בתשלום על הערכות ותחזיות מאקרו כלכליות 

ם, על אחראית על המודל המאקרו כלכלי, על מודל החשמל, על מודל המטעניוענפיות, 

  מודל הביקוש לדירות מגורים ועל מאגרי הנתונים של החברה. 

  .ודלים כלכליים ממוחשבים'יקס' ו'מכלכלנית בחברות: 'מל"ל אקונומטר     1986 -1982

  עיסוקי העיקרי היה הקמה של מאגרי נתונים.  

  

  


