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  אביב, תל אביב.אביב, רמת -הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תלהעמותה למשפט ציבורי בישראל, 

 

 קול קורא

  2019לשנת  פרס גורני למשפט ציבורי
 

. הפרס יוענק לזכרו של 2019מכריזה על הענקת פרס גורני למשפט ציבורי לשנת העמותה למשפט ציבורי בישראל 
אביב וכיועץ המשפטי של מערכת הביטחון. -(, שכיהן בין היתר כפרקליט מחוז תל2002-1921עו"ד אוריאל גורני )

בית המשפט העליון  נשיאיעמוד , ובראשה חברים ארבעהתורכב מש בלתי תלויה הועדידי -הזוכים ייבחרו על
  הפרס יוענק בשלוש קטגוריות:  .השופט אשר גרוניס, (בדימוס)

לפעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי בישראל, המיועד  פרס – פרס גורני למשפט ציבורי .1
יועצים לפרקליטים או ללאחר פרישה,  שופטיםללבעלי תפקיד העוסקים במשפט ציבורי כגון: 

 . לארגוניםאו  מהאקדמיהלחוקרים מהמגזר הפרטי או הציבורי, בכירים משפטיים 
   ₪ 5,000גובה הפרס: 

של מנהל בישראל תרומה משמעותית למשפט הציבורי לפרס  –פרס גורני למשפטנים במגזר הציבורי  .2
כגון מנהלי מחלקות או משנים לפרקליט המדינה במגזר הציבורי, ששירתו בכיר -בדרג בינוני

 . לאחר פרישהבפרקליטות המדינה או יועצים משפטיים למשרדי ממשלה או גופי ממשלה אחרים, 
 ₪ 5,000גובה הפרס:  

פרס לחוקר/ת צעיר/ה על עבודת מחקר  –צעירים בתחום המשפט הציבורי  םפרס גורני לחוקרי .3
עת משפטי או חיבור לתואר דוקטור או -שהתפרסם בכתבמצטיינת במשפט ציבורי )כגון מאמר 

 (. 1.09.2019-1.09.2018) מוסמך(, שהוגשה או פורסמה בשנה שחלפה
 ₪ 5,000גובה הפרס:  

 

שנקבע ליום  ,מועד המעודכןעד להצעות למועמדים לפרס בקטגוריות השונות ניתן להגיש בהתאם לתקנון הפרס 
 . 9201באוקטובר  22, ראשון

 

החומר המפורט כל , בלוויית המועמדותמסמך אלקטרוני של  את הפרטים הבאים:  נא לשלוחלהגשת מועמדות 
שם  – ובשורת הנושא: "פרס גורני iapubliclaw@gmail.com אלקטרוני לכתובת:בדואר , בתקנון הפרס

 .כאןמידע נוסף על פרס גורני הכולל את תקנון הפרס ורשימת זוכים בעבר ניתן למצוא ". ת/המועמד

 

חוקרות וחוקרים המעוניינים להגיש את עבודת הדוקטורט שלהם במסגרת מועמדות לפרס גורני לחוקרים צעירים, 
. רצוי לבחור את פרק המבוא או הסיכום להגיש פרק או שניים מהדוקטורט ולא את העבודה כולהמתבקשים 

להגיש מאמר שכתבו מתבקשים להגיש אותו ופרק נוסף מליבת עבודת הדוקטורט. חוקרים וחוקרות המעוניינים 
 במסגרת המועמדות. 

 

 2019 דצמברב 5חמישי,  םביוהפרס יוענק בערב הפתיחה של הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי שייערך 
 יימסרו בהמשך.. פרטים אודות הכנס במלון דן חיפה
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