 6בספטמבר2020 ,
ברצוני לבשר בעונג רב כי הזוכה בפרס אמיר שחר מטעם החברה הישראלית לכימיה למנהלנית המצטיינת
לשנת  ,2020היא גב׳ ציפי מהרבני ,המנהלת האדמיניסטרטיבית של המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב .הפרס יוענק לה על ניהול מקצועי ויצירתי ,במשך יותר משלושה עשורים ,על מוסר עבודה ויחסי
אנוש ראויים לציון עם הסגל האקדמי ,המנהלי ,הסטודנטים והמשתלמים.

גב׳ ציפי מהרבני
tsipi@bgu.ac.il
ציפי מהרבני נולדה בבאר-שבע .לאחר שירותה הצבאי ) (1975-1977סיימה תואר ראשון בספרות ולשון
עברית ) ,(1979זכתה בתעודת הוראה ) ,(1982ולמדה לתואר שני בספרות ,כולם באוניברסיטת בן-גוריון.
לאחר שמלאה תפקידים שונים באגף החינוך של עיריית באר שבע ,בתיאטרון העירוני ובחברת כוח אדם,
הצטרפה לסגל המנהלי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב .מאז  1989היא מכהנת ברציפות כממונה על המנהל
במחלקה לכימיה .ציפי מילאה בהצלחה וביצירתיות משימות חשובות ,כגון קליטת חברי סגל צעירים ,סיוע
במציאת גנים ובתי ספר לילדיהם ,ייעוץ במציאת דיור ונושאים רבים אחרים שאינם כלולים בהגדרת התפקיד.
טיפול דומה היא מעניקה לעשרות בתר-דוקטורנטים זרים ,החל מהשלבים הראשונים טרם הגעתם לארץ
וכלה בדאגה למגורים ,טיפול במלגות ,דאגה למשפחותיהם ,ועוד .ציפי ממלאת תפקיד מרכזי בתכנית מארי
קירי לתלמידי תיכון ,כולל קליטת התלמידים ,מעקב אחר כל הפעילות וקשר עם הגורמים התומכים בתכנית
מחוץ לאוניברסיטה ,טיפול בתלמידי המחקר במחלקה ומעקב אחר מצבם האקדמי ,כולל מינויים ,מלגות
ופרסים .ציפי היא גורם מרכזי בגיבוש המחלקה ,כולל מסיבות ימי הולדת ,אירועים מחלקתיים ,מסיבות
פרישה של חברי סגל בכיר ומנהלי ,ארגון כנסים ,השתלמויות וימי טיול .ציפי היא הכתובת הראשונה לכל
נושא ,היא קשובה ואכפתית ,מגלה רגישות ,אמפתיה ורצון לסייע .היא מבורכת ביכולת תקשורת בין אישית
גבוהה ,משרה אוירה נעימה במזכירות המחלקה ומעניקה שירות סבלני ,נינוח ויעיל לכל דורש.
זוהי השנה הרביעית שבה מוענק פרס החברה הישראלית לכימיה למנהלן המצטיין ,לזכרו של אמיר שחר
ז"ל ,תרומתה של חברת ביואנליטיקס בע"מ .הפרס יוענק לגב׳ ציפי מהרבני בתאריך  2בפברואר ,2021
במהלך הכנס ה 86-של החברה הישראלית לכימיה.
ברכות לציפי על הישגיה ולחברי המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על שזכו בתרומותיה!

