
   

  

  הזמנההזמנה

  

  משוררים בתחילת דרכםמשוררים בתחילת דרכםפסח מילין לפסח מילין לפרס פרס 
  

   איגוד כללי של סופרים בישראל מכריז איגוד כללי של סופרים בישראל מכריז
   דרכם דרכםבתחילתבתחילתעל תחרות פרסים  למשוררים על תחרות פרסים  למשוררים 

  לל""על שם המשורר פסח מילין זעל שם המשורר פסח מילין ז
  2003-2010 בין השנים ר האיגוד"גן יוסכיהן כש

  דרכםתחילת ברבים סייע למשוררים ו

  
  

   את כתבי היד במתכונת דיגיטלית  את כתבי היד במתכונת דיגיטלית שלוחשלוחיש ליש ל
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  ל של איגוד הסופריםל של איגוד הסופרים""לכתובת הדואלכתובת הדוא
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  הספר הזוכה יופיעהספר הזוכה יופיע
  ""ספראספרא""  בהוצאת   בהוצאת 

  יזכו בציון לשבח שלושה ספרים נוספים
   שיוגשו לתחרותשירים נבחרים 

   של סופרים בישראלאיגוד כללי ביטאון –" גג"יפורסמו בכתב העת 
  

    לתקנון הפרס בהתאם –לתחרות ההתקבלות 
  

  "ידידי איגוד הסופרים"בדף הפייסבוק   מתפרסם הפרס תקנון  
    ד הסופרים איגומשרדגם דרך לקבלו אפשר 
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