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ע״ש פרופ' עֹפר לידר | השנה ה-19

ידידי שירת המדע 

 פרופ' ליאה אדדי | ד"ר שגית ארבל-אלון | יקיר בן משה | ישראל בר-כוכב ז״ל | פרופ' בני גיגר | שולמית גלבוע | ורדה גנוסר | ד"ר רינה דודאי 
חסקין  מימי  ד"ר   | חלפי  רחל   | זייפמן  דניאל  פרופ'   | ורון  מירי  ד"ר   | וינר  שלמה  פרופ'   | וייכרט  רפי  פרופ'   | וולמן  הדסה   | הופמן   חיה 
 אבנר טריינין ז״ל | פרופ' סטפן יונג | פרופ' ירון כהן | פרופ' דני כספי | אסנת לידר | פרופ' עדנה מוזס | ליאור מעין | אגי משעול | רוני סומק
ליאת קפלן   | קנובלר  הילה  פרופ'   | צחי פלפל   פרופ'   | צבי עצמון   | עוזרי  רועי  פרופ'   | עזגד  יבשם   | ז״ל  מיכאל סלע  פרופ'   |  אירית סלע 
פרופ' רות קרטון-בלום | דני קרמן | ד"ר דיתי רונן | פרופ' יאיר רייזנר | חנה ריינשרייבר | פרופ' ענר שלו | ד"ר דורית שמואלי | אבנר שץ | ישי שריד

מפעל זה מבטא את דרך חייו ומשאלתו של עפֹר ”אשר ראה את המדע כיצירה” את 
המדען כיוצר וחתר לתרבות שנובעת מן ההפריה ההדדית בין מדע ליצירה אמנותית.

ההנדסה,  והבריאות,  הרפואה  החיים,  במדעי  שעיסוקם  לכותבים  מיועדת  התחרות 
האדריכלות והמדעים המדויקים, בעלי תואר שני ומעלה, לרבות תלמידים לתואר שני, וכן 
בעלי תואר שני שמעורבים במחקר במדעים המדוייקים ובמדעי הטבע )כפוף לתקנון(.

שלושה פרסים יוענקו ליצירות בשפה העברית שטרם פורסמו בדפוס, בתחום השירה 
)חמישה שירים( או הסיפור הקצר )עד 2500 מילים(. גובה הפרסים: ₪10,000, ₪5,000, 

ו- ₪3,000. היצירות יוגשו וייבחנו בעילום שם על-ידי ועדת שיפוט.

טקס הענקת הפרסים בערב 

“שירת המדע” ע״ש פרופ׳ עֹפר 

לידר, המוקדש למפגש בין המדע 

ליצירה האמנותית, יתקיים במכון 

ויצמן למדע, רחובות, בתאריך 
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פתיחת תחרות
פרס עידוד היצירה הספרותית בין מדענים לשנת 2023

www.weizmann.ac.il/ofer :על חייו ויצירתו של עֹפר לידר
sarit.golan@weizmann.ac.il | 08-9346111 | לפרטים: שרית גולן

 Online ההגשה מתבצעת
www.weizmann.ac.il/ofer/Prize/General

פרטים נוספים מוצגים באתר

תקנון מלא של התחרות בלינק המצורף
www.weizmann.ac.il/ofer/Prize/Regulations/

תחילת התחרות:
1 באפריל

מועד אחרון להגשת היצירות:
1 ביולי 2023
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