
 

 

 

 

 2017בדצמבר,  24

, 2017לשנת  מצטיינת למנהלנית כימיההישראלית ל החברה פרסרב כי הזוכה בעונג ברצוני לבשר ב
 העברית באוניברסיטה לכימיה המכון של האדמיניסטרטיבית המנהלת ,שוען-בן אסתי' גב היא

 ברתנתרם ע"י ח אשר, מיר שחר ז"ללזכרו של א הפרסזוהי הפעם הראשונה שבה מוענק . בירושלים
 ,המהווה דוגמא אישית עבודה מוסר ,ויצירתי מקצועיניהול  זוכה בפרס על אסתי .ביואנליטיקס בע"מ

 הסגל עם והן למרותה הנתון המנהלי הסגל עם, הן לציון ראויים אנוש ויחסי גבוהה רגשית טליגנציהאינ
 .האקדמי

 והכשרת צעירים חוקרים תקליטגון כ ,חשובות משימות וביצירתיותבהצלחה  מילאה שוען-אסתי בן
 מהפך חוללה היא .במוסד העבודה כוח של אופטימיזציהו המכון שטחי השבחת, עבורם מחקר שטחי
 ניתבה . היאהחופשה בחודשי צעירים חוקרים של במעבדות ושילובו במכון הטכני העבודה כוח בניצול
. גבוהה בטיחותית תודעה מתוך מסוכנים וחומרים כימיקלים של מסיביים לפינויים המכון ממשאבי רבים
 דבקותו ותקנותיו המוסד הכרת, עשיר נסיוןמתוך  ,ובחוכמה במקצועיות המכון משאבי את מנהלת אסתי

מהווה  ,מעבדות המחקר של והבטיחותיים הטכניים בצדדים לציון ראויה מיומנות פגינהמהיא  .במטרה
 .כבודם ושמירת לצרכיהם התייחסות תוך בעבודתם גבוהים סטנדרטים ודורשת עובדיהל דוגמה אישית

 הנהלתעם ו הפקולטה עם ,באוניברסיטה המקצועיות המחלקות עם מעולים עבודה קשרי יצרההיא 
 .אוניברסיטהה יחידות בכל לפניה הולך ושמה ,האוניברסיטה
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 שליש עוזרת הייתה( 1975-1976)השירות הצבאי במהלך  בישראל.והתחנכה נולדה  שוען בן אסתי
 והשוואתי יהודי פולקלורל בחוג ,העברית באוניברסיטה ראשון תוארל למדה היא .ברפיח טירונים בסיסב

 באוניברסיטה הרוח במדעיסיימה  שניה תוארה אתגם  .(1999-2005) הרוח במדעי כללים ולימודיים
 בחוג זכירהמ, כולל העברית מלאה שורה של תפקידים מנהליים באוניברסיטה היא .(2006-2007)

 מכוןה לראש עוזרתו היהדות למדעי במכון בכירה מזכירה, (1990-1991) ישראל ומחשבת למקרא
החל משנת  .(1999-2007) לרפואה ס"בביה לפיזיולוגיה המחלקה של מנהל תעוזר(, 1991-1999)

 בתפקיד זה. ספרא אדמונד שבקמפוס לכימיה המכון של אדמיניסטרטיבית מנהלתהיא מכהנת כ 2007
 . בקמפוס בניינים 7 המאכלס ,במכון והארגונית המנהלתית הפעילות על אחראית היא

 פקולטהב היהדות למדעי המכוןמ הוקרה פרס בשלשה פרסים מהאוניברסיטה העברית: אסתי זכתה
 הצטיינות פרסו (2007) לרפואה ס"ביהשל  לפיזיולוגיה לקההמחמ הוקרה פרס(, 1995) הרוח למדעי

 .(2016) הטבע למדעי פקולטהב לכימיה מכוןבעל שירות  אוניברסיטאי

כנס בבטקס הענקת הפרסים  שוען-בן אסתי' גביוענק ל 2017לשנת  מצטיינתה למנהלנית החי"ל פרס
 במלון דוד אינטרקונטיננטל בת"א. ,2018לפברואר  13, בתאריך החי"לשל  83-ה

 זכו בה!על ש בירושלים מכון לכימיהאנשי האסתי על הישגיה ולברכות ל
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