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1. Personal Details
נחל נטוף  777מכבים Permanent Home Address: 7179901
Home Telephone Number: 08-9267770
Office Telephone Number: ......03-9635711
Cellular Phone: 054-8048500
Electronic Address: dalit@gafni.co.il
נשואה Marital Status: 3 +

2. Higher Education


A. Undergraduate and Graduate Studies
תואר שני בהצטיינות יתרה בכלכלה ,התמחות באקונומטריקה ומקרו כלכלה במסלול המחקרי,
האוניברסיטה העברית בירושלים



תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וסטטיסטיקה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

B. Doctoral Degree and Post-Doctoral Studies
תואר שלישי במדעי החברה ,נושא עבודת הדוקטורט :ניתוח אקונומטרי של הגורמים לתאונות דרכים
בישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים

3. Academic Ranks and Tenure in Institutes of Higher Education
Rank/Position
מרצה במשרה שנתית.
מרצה במשרה מלאה ועיקרית ,בדרגת
מרצה.
מרצה במשרה מלאה ועיקרית ,בדרגת
עמית הוראה בכיר.

Institution and Department
המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר
לכלכלה
המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר
לכלכלה
המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר
לכלכלה

Dates
2001 - 1994
2009 - 2001
 2010ואילך

4. Offices in Academic Administration
סגנית דיקאן בית הספר לכלכלה

- 2015

מנטורית לתלמידי שנה א

2014 - 2015

ראש התוכנית משפטים כלכלה

2009 - 2014

חברה בוועדת הוראה

2000 - 2013

דיקאן סטודנטים

2009 -2005

6. Participation in Scholarly Conferences
a. Active Participation
Date
Name of Conference
09/2015 IAREP, Sibiu,

Place
Subject of Lecture/Discussion Role
Romania "Institutional Versus Labor Market
Discrimination: The Case of Israeli
Arabs".

04/2013 CReAM conference
“MIGRATION: Global
Development, New
Frontier” held at
University College
London
09/2012 IAREP, Wroclaw,

London "Even Education has its Limits:
Closing the Wage Gap".

.9.

Poland

"Is There Motherhood Wage
Penalty for High Skill Women?".

Scholarships, Awards and Prizes
 פרס איש סגל מצטיין בבית הספר לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למנהל2011
 פרס איש סגל מצטיין בבית הספר לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למנהל2014

10. Teaching
a. Courses Taught in Recent Years
No. of
Students

80
80

Degree
Type:
Lecture/
Seminar/
Worksho
p/
High
Learn
Course/I
ntroducti
on
הרצאה
B.A.
הרצאה
B.A.

Course Name

Year

מרצה ומרכזת בקורס "מבוא לסטטיסטיקה" 2012- 2006
מרצה בקורסים סטטיסטיקה ואקונומטריקה לתלמידי משפטים  2009ואילך
כלכלה

M.A.

הרצאה מרצה ומרכזת בקורס " אקונומטריקה יישומית " לתלמידי תואר  2012ואילך
שני

80

B.A.

הרצאה

" לתלמידי SASמרכזת ומרצה בקורס "שימושי מחשב במחקר  1999 -ואילך
שנה ב'.

80

B.A.

הרצאה

מרכזת ומרצה בקורס "מבוא לאקונומטריקה" לתלמידי שנה ב'  1995ואילך

80

B.A.

הרצאה

80

B.A.

80

B.A.

הרצאה מרצה בקורס "מבוא לאקונומטריקה" לתלמידי שנה ב' האקדמית  2009ואילך
תל אביב -יפו ,בית הספר לניהול וכלכלה
.
הרצאה
מרצה ומרכזת בקורס "מבוא לאקונומטריקה" לתלמידי שנה ב 1992‐2006
האוניברסיטה העברית בירושלים ,החוג לכלכלה
הרצאה

מרצה בקורס "מבוא לסטטיסטיקה"1995-1994 .

'
מרצה בקורס "מבוא לסטטיסטיקה" בקורס ניהול בכיר במסגרת
המכללה למנהל בירושלים .מרצה בקורס "מבוא לסטטיסטיקה"
בשלוחת הטכניון במכללת בזק בירושלים.
תכנון ,כתיבת חומר ההוראה והרצאה בקורס "סטטיסטיקה
 ,המיועד לאנשי  EXCELתעשייתית בשילוב גיליון אלקטרוני
הנהלה וחוקרים במפעל "תרכובות ברום" בבאר-שבע

1994

יועצת ה-ב.א .התפקיד כלל יעוץ לתלמידי הב.א בנושאים אקדמיים 1994-1992
ומערכת הלימודים.
תרגול
מתרגלת פרונטלית בקורס "שיטות-מחקר בכלכלה" ,לרבות 1991-1990
אחריות על המתרגלים האחרים ,קבלת החלטות בענייני הוראה
ותכנית הלימודים וכתיבת חוברת התרגילים והבחינות.
תרגול מתרגלת בקורסים "אקונומטריקה" ו"-שיטות-מחקר בכלכלה"1991-1989 .

11. Miscellaneous
שליטה בעברית כשפת אם ושליטה טובה מאד בשפה האנגלית.
ידע במחשב ,הכולל שליטה במערכות ההפעלה ,תוכנות  OFFICEואינטרנט ,תוכנות ניתוח
סטטיסטי STATA ,Eviews ,SAS

12. Professional Experience
 ,GSTAT 2009-1999חברה לאינטגרציה ,כריית מידע ופיתוח פתרונות תוכנה מונעי מודלים סטטיסטיים –מנהלת
יחידת המחקר ואחראית על פיתוח מתודולוגיות בתחום ניהול הסיכונים .התמחות בתחום כריית המידע ,בפיתוח
ויישום של מודלים סטטיסטיים ואקונומטריים במערכות מיחשוב מתקדמות ,בתחום שיווק ניהול סיכונים ובאזל ||
עבור גופים פיננסים)מערכת הבנקאות( ,כרטיסי אשראי ,ביטוח ,חברות סלולר ועוד.
התפקיד כלל:


קביעת מתודולוגיות המחקר ובניית המודלים בחברה תוך שימוש במאגרי מידע גדולים
הנצברים בגופים השונים.



ניהול צוות הכלכלנים והאקונומטריקאים שנתן את שירותי הליבה לכל אגפי החברה
השונים והיה אחראי על התוצרים המקצועיים



ניהול עבודת מחקר בנושאים הקשורים למדידת סיכון האשראי בבנקים ,בחברות כרטיסי
אשראי ובחברות ביטוח ,לרבות ניתוח מעמיק של דרישות רגולטוריות )באזל  ,2סולבנסי (2



מתן יעוץ עסקי ואקונומטרי לראשי האגפים ולראשי הצוותים בחברה בבניית מודלים
לכימות סיכוני אשראי



מתן יעוץ וליווי עסקי ואקונומטרי ללקוחות החברה



מנהלת הקשר עם בנק ישראל



השתתפות בישיבות הנהלת החברה ושותפה בקביעת האסטרטגיה של החברה.

 1996מנהלת מחקר ,בתחום אכיפה ותאונות דרכים עבור משטרת ישראל בשיתוף עם פרופ' מייקל
בינסטוק ומר אפרים גולדין.
1994

המכון ע"ש מוריס פאלק למחקר כלכלי בישראל-עוזרת מחקר של פרופ' מייקל
בינסטוק ,במחקר בתחום העליה.

 1994מנהלת מחקר ,בתחום ביטוח חובה עבור חברת הביטוח "אבנר" ,בשיתוף עם מר
אפרים גולדין.
1990-1989

בנק ישראל מחלקת הפיקוח על הבנקים,יחידת המחקר  -עוזרת מחקר.

PUBLICATIONS
A. Ph.D. Dissertation
 ניתוח אקונומטרי של הגורמים לתאונות דרכים: נושא עבודת הדוקטורט,תואר שלישי במדעי החברה
 האוניברסיטה העברית בירושלים,בישראלB.
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