
 
 

  
 

 ,יקרים שלום רב גמלאי תעשיה אווירית 

 

החיים להמשיך ולעבוד בעבודה עשור השישי של גם באפשר , של פעם 06-הוא השל היום  06-בעולם שבו ה

עם עליית תוחלת החיים אסור לנו לוותר על הזכות הבסיסית להתפרנס בכבוד  .הכנסהשלצידה  סיפוקו ענייןמלאת 

 .ולשפר את רמת חיינו

חברת מרחיבה בימים אלו  .שותפים טבעיים לעשייה בשוק ההון,א"גמלאי התע רואה בכם 'ים שוקי הוןמודל'חברת 

לקידום מטרות החברה  יכול לתרום אשר ,ורואה בניסיון החיים שלכם נכס משמעותי, את מחלקת השיווק 'מודלים'

מאתגרת  ת שיווקעבודלקחת חלק ב, תלב בשוק העבודהלחזור ולהשאתנו תוכלו  .כאחדקידום מטרותיכם ו

כל , הגשמה עצמית לשבדרך להמשיך ולהתפרנס בכבוד ולאפשרות  המביאה לסיפוק רב ברמה האישית ומרתקת

 .תאם לצרכיכםוזה במסגרת גמישה אשר ת

אשר כוללת , תכנית הכשרה קצרה, בשיתוף ארגון גמלאי התעשייה האווירית ,לשם כך בנתה החברה עבורכם

החל , החברה תלווה אתכם לאורך כל התהליך. ווקיוכן יסודות בסיסיים בש, שוק ההון ועם 'מודלים'הכרה עם 

 ,תשולבו במחלקת השיווק של החברה מתוך מטרה שבסוף התהליך, מלמידה קבוצתית ועד לפגישות אישיות

 .תוכלו לייצר באמצעות ניסיון החיים שלכם מחד והידע והמומחיות שלנו מאידך הכנסה נוספת לכם ולחברהו

 ?מי אנחנו

חברה לייעוץ ולחיזוי כלכלי שקנתה לה , 'ודלים כלכלייםמ'כחברה אחות ל 5990 -נוסדה ב 'מ"בע מודלים שוקי הון'

אשר ישמש , קומפקטי-השקעות-נועדה ליצור בוטיק 'מודלים שוקי הון'הקמתה של . שם בתחזיותיה האיכותיות

מודלים ', לחברה יש חברת בת לניהול קרנות נאמנות. כמודל מעשי לניהול השקעות מבוססות ומכוונות חיזוי כלכלי

 .'קרנות נאמנות

 

ים משמש כיועץ כלכלי לגופו מבכירי הכלכלנים בישראל, ר יעקב שיינין"דר וועדת השקעות הוא "ר החברה ויו"יו

" מעניקים השראה"תחזיותיו האיכותיות מסייעות למקבלי ההחלטות להקטין אי ודאויות ו. מרכזיים במשק

לשעבר סגן ', מודלים כלכליים'ל ומנהל מדעי של "מנכ. ר לכלכלה מאוניברסיטת פנסילבניה"ד. לאנליסטים רבים

 .א"מרצה לכלכלה באוניברסיטת ת. ר הוועדה המייעצת של בנק ישראל"יו

 

 .להתרשם מאתנוו www.modelim.co.ilאתם מוזמנים להיכנס לאתר החברה בכתובת  

 

  .לקבלת מידע ופרטים ניתן לפנות אלינו
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