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הזוכים בפרס סוקולוב עד כה:
תשט"ז 1956 -
דוד זכאי
יוסף ימבור
בן-ציון כ"ץ  -פרס כבוד
עזריאל קרליבך  -פרס זיכרון
אפרים תלמי
תשי"ז-תשי"ח 1958-1957 -
יהודה גוטהלף
אריה נבון
יוסף הפטמן  -פרס זיכרון
אפרים קישון
עזרא ריבליס
תשי"ט 1959 -
דוד לאזר
אורי קיסרי
חיים שורר
משה שרת
תש"ך-תשכ"א 1961-1960 -
הרצל ברגר  -פרס כבוד
רפאל בשן
חיים גורי
תשכ"ג-תשכ"ד 1964-1963 -
מיכאל בר זוהר
יצחק גרינבוים  -פרס כבוד
ק' שבתאי
תשכ"ה-תשכ"ו 1966-1965 -
רות בונדי
הרצל רוזנבלום
תשכ"ט 1969 -
חיים חפר
אייזיק רמבה
תשל"ב 1972 -
חנה זמר
ברוך נאדל
יעקב רבי
תשל"ה 1975 -
ישעיהו אברך
מארק גפן
שלום רוזנפלד
זאב שיף

תשל"ז 1977 -
אריה דיסנצ'יק
חביב כנען
תשמ"א 1981 -
מיכאל אסף  -פרס כבוד
נחום ברנע
יעקב פרקש ("זאב")
תשמ"ד 1984 -
חיים איזק
יעקב ארז
אבי בטלהיים
אברהם תירוש
תשמ"ה 1985 -
איתן אלמוג
יוסי גודארד
זיו יונתן
אהוד יערי
צוותי הטלוויזיה הישראלית" ,קול ישראל"
ו"גלי צה"ל שסיקרו את המלחמה בלבנון -
פרס כבוד
תשמ"ח 1988 -
גדעון גרייף
יוסף לפיד
עדנה פאר  -פרס כבוד
אבשלום קור
דני רובינשטיין
נחמיה שטרסלר
תשנ"ג 1993 -
איתי אנגל  -ציון לשבח
דודו דיין
דב בר-ניר  -פרס כבוד
יהודית (ג'ודי) לוץ  -פרס כבוד
שלמה נקדימון
חנה קים  -ציון לשבח
גדעון רמז
עורכי המוסף הסאטירי "דבר אחר" :דני
קרמן ,יאיר גרבוז ,שלמה ניצן ,תרצה
אייזנברג
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תשנ"ח 1998 -
מיכאל הנדלזלץ  -ציון לשבח
משה זק  -מפעל חיים
רפיק חלבי
כרמלה מנשה
משה נגבי
סבר פלוצקר
דורון רוזנבלום
תש"ס 2000 -
מרדכי גילת
נתן זהבי
עמוס כרמלי
דב יודקובסקי  -מפעל חיים
יחיאל לימור  -ציון לשבח
רפי מן  -ציון לשבח
מיכל ניב  -אות הוקרה וזיכרון
עינת פישביין
תשס"ב 2002 -
רזי ברקאי
ד"ר מרדכי נאור
ענת טל-שיר
צדוק יחזקאלי
נקדמון רוגל
עודד שחר
תשס"ד 2004 -
אורי אבנרי
חנוך מרמרי
עמנואל הלפרין
דניאל בן-סימון
מיקי רוזנטל
רוביק רוזנטל
מולי שפירא  -מפעל חיים
תשס"ו 2005 -
יעקב אחימאיר
גדעון עשת
גיא לשם
בן שני
תשס"ז 2006 -
עוזי בנזימן
ניסים משעל
איתי לנסברג-נבו
רותי סיני

תשס"ח 2007 -
שלומי אלדר
ירון לונדון
אורי קליין
רן רזניק
תשס"ט 2008 -
אורי אליצור
אריה גולן
ירון דקל
תש”ע 2009 -
עמרי אסנהיים
צבי בראל
דוד ויצטום
יוסי מלמן
תשע"ב 2011 -
רביב דרוקר
ורדי כהנא
יגאל סרנה
חיים ריבלין
תשע"ד 2013 -
שאול אמסטרדמסקי
גיא רולניק
גל גבאי
ברוך קרא
תשע"ו 2015 -
עמוס הראל
גידי וייץ
אילנה דיין
קרן נויבך
תשע"ז 2017 -
יואל מרקוס  -מפעל חיים
ד"ר רונן ברגמן
איתי אנגל
נדב איל

