
 

 

 
 

 2022נימוקים להענקת הפרס על שם ראשת הממשלה גולדה מאיר לשנת 

  עמית-פדר-לסופרת גלילה רון

 

לסופרת  בשם מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה ומטעם ועדת הפרס הפועלת במסגרתו, אתכבד  להעניק  

,  "פלדה רכה"ספרה  על    ,2022עמית את הפרס על שם ראשת הממשלה גולדה מאיר לשנת  -פדר-גלילה רון

 מנימוקים אלה: 

רון עמית נחשבת לסופרת הילדים הנקראת ביותר בישראל ולא בכדי. רבים מספריה, הפכו  -פדר-גלילה 

המתואר,  המקום  בנופי  הישראלית,  בהוויה  נטועים  בהיותם  ואישית  חברתית  תרבותית,  לקלאסיקה 

הדור הצעיר לדמויות מופת ולתרומתן    ובתפישת עולם ציונית. לאור החשיבות שגלילה מייחסת לחשיפת

המיוחדת למפעל הציוני ולחברה הישראלית, כתבה גלילה את סיפור חייהם של אישים ציוניים ובהם מנחם  

 בגין, ח"נ ביאליק, א"ד גורדון, יצחק נבון, זאב ז'בוטינסקי ורחל ינאית בן צבי.

מאיר, בספרה "פלדה רכה" אשר ראה   עמית לספר את סיפורה של גולדה-פדר-בשנה זו, בחרה גלילה רון

ומיועד לבני הנעורים. ספר נוסף שכתבה גלילה על גולדה בשם "למה דווקא אני" מיועד   2022אור בסתיו  

 .  2023לילדים בגיל בית הספר היסודי ועתיד לראות אור במאי 

ות חייה של בהקדמה לספרה "פלדה רכה" כותבת גלילה, בין היתר, כי לפני שהתחילה להתעניין בקור

גולדה מאיר ידעה עליה מעט מאוד, עד אשר התעמקה בעברה של גולדה. ואכן, ספר הנעורים של גלילה  

פותח צוהר רחב ומואר לחייה של גולדה, ולמסע היסטורי ואנושי מאז היותה ילדה קטנה בקייב ובפינסק,  

כפעילה פוליטית, ולאחר מכן   אז חלק מרוסיה, ילדותה ונעוריה במילווקי, ארה"ב, חייה כחלוצה צעירה,

 כשרה וכראשת הממשלה, היחידה עד היום בישראל.  

בסיפור חייה ופועלה יוצא הדופן של גולדה, נותנת גלילה ביטוי מובהק לדמותה המורכבת של גולדה,  

אשר בה מוצאים ביטוי חמלה וקסם אישי, נחישות ותעוזה, לצד נאמנותה ומסירותה לחזון הציוני ואהבתה 

 נת ישראל. למדי

 

 

 



 

 

ספריה המרתקים של גלילה כתובים בשפה קולחת ועשירה שיש בה כדי לרתק את בני ובנות הנעורים, אשר  

לא זכו להכיר את אישיותה של גולדה מאיר. בה במידה יש בספריה של גלילה רון פדר כדי לתרום תרומה  

 חשובה להעמקת מורשתה של גולדה מאיר ולהנחלתה בדורות הבאים. 

עמית את פרס  -פדר-אלה מתכבד מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה להעניק לסופרת גלילה רון  על כל

 . 2022ראשת הממשלה גולדה מאיר לשנת 

 

 בברכת נעשה ונצליח, 

  

 

 מר שאול רחבי   יו"ר המכון 

 

 

   נילי ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לשעבר  יו"ר ועדת הפרס 

 

 

 חברי הוועדה: 

                             

 השגריר גיל השכל       ד"ר חגי צורף        תא"ל )במיל'( סוזי יוגב       ד"ר מורן סבוראי

 

 

 2022בדצמבר  6ירושלים, י"ב כסלו תשפ"ג,  


