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אבי שושן – מקום ראשון2006 ,
בן  .36נשוי ואב לשניים .תואר שני במדעי המחשב .עובד בתעשיית ההייNטק הישראלית .הכתיבה היא בת לוויה
עתיקה שתמיד נמצאת איתי .בעיקר שירה .כשאני כותב – השירים מתחילים ממילה ,משפט ,געגוע ,זכרון ,בדרך כלל
בתנועה ,בהליכה ,בנסיעה ,בנהיגה ,ברכבת ,בטיסה .אחר כך בדומיית הלילה אני כותב או מלטש משהו ישן .יש דמיון
רב לעשיה מדעית – החתירה לדיוק ,לצמצום ,לתוצאה אסתטית ,לאמת ,למהות .גם ההתקעות דומה .בשני התחומים
מגיעים לא אחת לנקודות בהן לא ברור מה הכוון כעת ,ולכאורה אין רעיונות .אלו הרגעים הקסומים ביותר ,וכשבכל זאת
הם נפתרים – התוצאה יפה שבעתיים.
חגי כהן – מקום שני2006 ,
מומחה בתחום של ספקטרוסקופיות אלקטרוניות ופני שטח של מוצקים ,נולד ב 1954Nבקיבוץ בצפון .נשוי ואב לארבעה
ילדים .השלים את לימודיו לתואר דוקטור למדעים בפיסיקה ,בטכניון ,ומאז עובד כחוקר במכון ויצמן למדע .חגי מעורב
במגוון רחב של מחקרים במדעי הננו ,ואף רשם שני פטנטים על פיתוח שיטות ייחודיות לאפיון מערכות ננומטריות .ניגן
בעבר כויולן בתזמורת הקאמרית הקיבוצית .כותב שירה ומלחין .השתתף בכתיבת והעלאת מחזות במסגרות קיבוציות.
רואה ביצירה ובמחקר היבטים משלימים של החתירה אחר אמיתות אוניברסליות.

שירז קליר – מקום שלישי2006 ,
סיימתי את לימודי הדוקטורט בביולוגיה במכון ויצמן .בשנה האחרונה ללימודים ,כמעט במקביל לכתיבת התיזה,
השתתפתי בקורס כתיבה יוצרת ובמסגרתו נכתב הסיפור .למרות הדרכים השונות ,גם המחקר במעבדה וגם הכתיבה
נובעים אצלי מאותו צורך להגיע אל השכבות הנסתרות שמניעות את הדברים ולנסות להבין .במדע – מחפשת
את החוקים האחראים לכך שהאבולוציה שימרה מערכת של חיידק שבנויה דווקא בצורה כזאת ולא אחרת.
בכתיבה – מחפשת את הגורמים המניעים אותי בחיפוש אחרי משמעות ,זהות ודרך.
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רונן אלימלך אלטמן קידר

בעל תואר ראשון במתמטיקה ופיסיקה ותואר שני בפילוסופיה של המדעים באוניברסיטת ת"א ,עוסק כיום
בהוראת מתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה.

אתי בן סימון

תלמידת תואר שני במדעי הרפואה באוניברסיטת תל אביב וחוקרת במדעי המוח MRI ,תפקודי ,במרכז
הרפואי תל אביב.

ניר ברזק

בעל תואר דוקטור בהנדסה מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק ,העובד בתעשייה הרפואית.

יועד וינטר!שגב

בעל תואר  PhDמאוניברסיטת אוטרכט ,הולנד ,ופרופ' חבר בפקולטה למדעי המחשב בטכניון .חוקר בתחום
סמנטיקה פורמלית ובלשנות חישובית.

עופר כהן

בעל תואר ראשון בפילוסופיה ,פסיכולוגיה ומדעי המחשב ותואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת ת"א .עוסק
בתחום מערכות מידע.

דורון מרקוביץ

בעל תואר  MDמהפקולטה לרפואה של הטכניון ,חיפה ,ובעל תואר  PhDבאימונולוגיה ממכון ויצמן למדע.
רופא ראומטולוג במרכז הרפואי רמב"ם .זו זכייתו השניה בציון לשבח על סיפור בתחרות עידוד היצירה
לזכרו של ע ֹפר לידר.
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