הזוכים בפרס עידוד היצירה בין מדענים
לזכרו של ע ֹפר לידר | שנת 2007
רירי סילביה מנור )אברפלד( – מקום ראשון2007 ,
ילידת בוקרסט רומניה .למדה רפואה ולקראת סיום לימודיה קבלה היתר יציאה לישראל .כאן סיימה את הסטאז‘
והשתלמה ברפואת עיניים ובנוירו–אופתלמולוגיה בארץ ובחו”ל ,ניהלה יחידות לנוירו–אופתלמולוגיה בבית חולים
בילינסון ומאיר ,פרסמה יותר משישים עבודות רפואיות ,מחקרים ופרקים בספרים מקצועיים .קבלה פרופסורה בבית
הספר לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב .שירים החלה לכתוב מגיל תשע ,אך במשך עשרים שנותיה
הראשונות בארץ לא כתבה שירה.
יוסי גיל – מקום שני2007 ,
נשוי לנורית ,אב לרותם ולעילאי טמיר ,יליד ירושלים ,תושב הרצליה ,חבר סגל הפקולטה למדעי
המחשב בטכניון בחיפה ,חוקר שפות תכנות ,ובעברו מספר תארים מהאוניברסיטה העברית.
מקידמת ימי ,תרה נפשי אחר תעלומות המילים העתיקות ,הממתינות ,כאבן הרוזטה לשמפוליון שלה ,אל המג שיקסום
ברזיהן .ומקצת התיבות הישנות האלו היו בעיני כתיבות אוצרות נעולות המתפקעות ממתנות שבא ,ואזני הרעננה
שמעה באחרות את נשימת האדמה ואת המית הערפל ואת כבלי האסירים ,ורעותן דמו לי לפקעות פרפרים לבנות —
יזרח יום שמש עליהן ,ובקעו מהן המראות העזות ,ופרשו המראות את כנפי רננתן ,והיו לתאוות עין ומשוש אזן וצהלת
כל לב.
משה שטיין – מקום שלישי2007 ,
בן  .58יליד חיפה .נשוי ואב לשלושה .שפתאם גרמנית .שרות צבאי במלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה .לימודי
רפואה בווינה,העיר בה חיו הורי ,המקום האהוב עלי ביותר,שם שהיתי כשלוש עשרה שנה .התמחות ברדיותרפיה
אונקולוגית בבית החולים האוניברסיטאי .רכשתי ידע נרחב בספרות ובשירה הגרמנית ,קלאסית ומודרנית .לאחר שובי
לארץ ונישואי יצאתי עם משפחתי לעבוד כמומחה לאונקולוגיה ורדיותרפיה בבתי חולים ביוהנסבורג ולונדון .מאז חזרתי
ארצה מווינה אני עובד בבית החולים רמב”ם בחיפה במכון לאונקולוגיה ,ואני כותב שנים רבות .התחלתי ביומנים אישיים
מהמקומות בהם שהיתי .עברתי לשירה וכעת אני כותב את ספר הסיפורים והנובלות שלי.
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יוכבד יעקובוביץ

תואר שני בהנדסת מזון ,הטכניון ,חיפה.

חיה משב

סטודנטית לתואר שני במדעי המחשב ,אוניברסיטת בר אילן.

עוזי פליטמן

פרופסור לביולוגיה ,חוקר במדעי הצמח ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
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