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ברצוני לבשר בעונג רב כי הזוכה בפרס החברה הישראלית לכימיה למנהלנית מצטיינת לשנת ,2018
היא גב' גלית וייצמן ,ראש משרד ההוראה של הפקולטה לכימיה ע״ש שוליך בטכניון .גלית זוכה בפרס
על עבודתה היומיומית בניהול מערך ההוראה המורכב ,יכולתה לאזן בין צרכי הסטודנטים ,המדריכים,
וסגל הפקולטה ,תוך תחושת צדק טבעית ,אמפתיה ובאווירה הרמונית ונעימה .על יכולתה לפתור
במהירות וביעילות בעיות מורכבות ועדינות ,ועל יצירתיותה ופעילותיה היזומות לשיפור חווית הלימוד
וההוראה בפקולטה .זוהי השנה השנייה שבה מוענק הפרס לזכרו של אמיר שחר ז"ל ,אשר נתרם ע"י
חברת ביואנליטיקס בע"מ.
גלית הגיעה לתפקידה בפקולטה לאחר שניהלה את תכנית המצוינים של הטכניון .היא האחראית לאיוש
מערך ההוראה בפקולטה ולתפקודו השוטף .בזכות טיפולה המסור ,תחושת האחריות שלה ,ניסיונה
הרב והשילוב בין גישתה העניינית לתקשורת הבינאישית שלה ,פועל מערך מורכב זה בהצלחה וללא
תקלות מזה שנים .במקביל לניהול הפעילות השוטפת גלית יזמה פעולות אסטרטגיות לשיפור פני
ההוראה בפקולטה ,שכללה ימי בית פתוח ,מועדון הרצאות ,וימי קידום מחקר בקרב סטודנטים לתואר
ראשון ולתארים מתקדמים .גלית היא נכס לפקולטה ונרתמת למשימות פקולטיות גם מחוץ לתחומי
אחריותה .היא נכס גם לבית הטכניון ומוערכת גם בזכות פעילותה בייצוג וסיוע לעובדים בארגון.

הועד המנהל

Executive Board

אינג' מלאכי אלפר

Eng. Malachi Alper

ד"ר גיל גובס
Dr. Gil Goobes

פרופ' אבי דומב

Prof. Avi Domb

אינג' דני חן

Eng. Dani Chen

ד"ר דורית טייטלבאום
Dr. Dorit Taitelbaum

ד"ר אורן טל
Dr. Oren Tal

פרופ' גבריאל למקוף

Prof. Gabriel Lemcoff

פרופ' חיים כהן

Prof. Haim Cohen

ד"ר מיכל סורני6הררי

גלית וייצמן
galitwe@technion.ac.il
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פרס אמיר שחר למנהלנית המצטיינת לשנת  2018יוענק לגב' גלית וייצמן בטקס הענקת הפרסים בכנס
ה 84-של החי"ל ,בתאריך  12לפברואר  ,2019במלון דוד אינטרקונטיננטל בת"א.
ברכות לגלית על הישגיה ולאנשי הפקולטה לכימיה ע״ש שוליך על שזכו בה!
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