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 תקנון פרס גורני למשפט ציבורי של העמותה למשפט ציבורי בישראל

 

 כללי 

 

)להלן   .1 ציבורי בישראל  יכונההעמותה"  –העמותה למשפט  תעניק אחת לשנה פרס, אשר  גורני    "(  "פרס 
"(, במספר קטגוריות כפי  הפרס"  –בתחום המשפט הציבורי של העמותה למשפט ציבורי בישראל" )להלן  

 שיפורט להלן.  

עו"ד  מטר .2 של  זכרו  הנצחת  תוך  בישראל,  הציבורי  המשפט  בתחום  ומחקר  עשייה  לעודד  היא  הפרס  ת 
 אוריאל גורני ז"ל.  

ר עדנה  "בין העמותה לבין גב' רות גורני, ד  2016שנת  הפרס יוענק כל עוד עומד בתוקפו ההסכם שנחתם ב .3
 "(.  משפחת גורני" –גורני וד"ר אורנה בלונדהיים )להלן 

 

 ן יחולק הפרסהקטגוריות בה

 

 הפרס יוענק מדי שנה בשלוש קטגוריות:   .4

דופן בתחום המשפט הציבורי בישראל, המיועד לבעלי    5,000בסך  פרס   (א) יוצאת  ₪ לפעילות 
או  מהמגזר הפרטי או הציבורי,  עורכי דין  תפקיד העוסקים במשפט ציבורי כגון: שופטים,  

ורי של העמותה למשפט ציבורי  יכונה: "פרס גורני למשפט ציב. פרס זה חוקרים מהאקדמיה
 בישראל";  

בסך   (ב) ל  5,000פרס  הציבורי  ₪  למשפט  משמעותית  בינוניבישראל  תרומה  בדרג  מנהל  -של 
הציבורי,  ששירתו  בכיר   המדינה  כגון  במגזר  לפרקליט  משנים  או  מחלקות  מנהלי 

לאחר  ,  גופי ממשלה אחרים  למשרדי ממשלה אואו יועצים משפטיים    ות המדינה פרקליט ב
במגזר הציבורי של העמותה למשפט ציבורי  למשפטנים  . פרס זה יכונה: "פרס גורני  שהפרי

 בישראל".  

בסך   (ג) שהתפרסם    5,000פרס  מאמר  )כגון  מצטיינת  מחקר  עבודת  על  צעיר/ה  לחוקר/ת   ₪
,  פהמוסמך(, שהוגשה או פורסמה בשנה שחל  עת משפטי או חיבור לתואר דוקטור או-בכתב
  ם. פרס זה יכונה: "פרס גורני לחוקריאלמשפט הציבורי בישרתרומה משמעותית ל  מהושתר

 של העמותה למשפט ציבורי בישראל".  צעירים בתחום המשפט הציבורי

 ועדת הפרס

 

על  .5 ייבחרו  בפרס  )להלן  -הזוכים  שופטים  ועדת  ארבעה  מ תורכב  הוועדה  .  "(הוועדה"   –ידי 
-ידי העמותה, ואחד על-על  רבות יושב ראש הוועדה, ימונומחברי הוועדה, ל  נייםחברים. ש

גורני.משפח  ידי הרביעי,    ת  ביהא  החבר  לשעבר  בבכיר  המשפטי  ,  ציבוריה מגזר  שירות 
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המשפטי   הייעוץ  מערך  עם  וגם  הפרקליטות  עם  גם  היכרות  לו  שיש  חבר  האפשר  ובמידת 
 והעמותה.  ת גורני  משפחייבחר בהסכמה בין . נציג זה  לממשלה

בההוו .6 הפרס  של  לחלוקתו  כמועדה תפעל  זה.  להוראות תקנון  לפרשנות  כ-תאם  בנוגע  בכוחה להכריע  ן 
 התקנון ולהחליט בכל עניין שאינו מעוגן ואשר נדרש לשם קידום חלוקת הפרס.  

לקידום   .7 הנוגעים  משיקולים  מתחייב  הדבר  לדעתה  אם  זה,  תקנון  מהוראות  לסטות  רשאית  הוועדה 
 נציגי משפחת גורני.   בהסכמתהמטרות העומדות בבסיס חלוקת הפרס ובלבד שהסטייה תהא 

הוועדה   .8 קוהחלטות  ברוב  הוועדה  יתקבלו  תשאף  בפרס  הזוכים  זהות  קביעת  על  בהחלטות  אולם  לות, 
לקבל החלטותיה פה אחד. עם זאת, במידת הצורך ניתן לקבל גם החלטה זו ברוב קולות, ובהם קולות  

 . ליו"ר הוועדה ונציג המשפחה לפחות. במקרה של שוויון בקולות יהא ליו"ר קול כפו

 ות המועמדים לפרס.  ורני ישמרו בסודיות את זה חברי הוועדה ובני משפחת ג  .9

הקטגוריות.   .10 באחת  שנה  באותה  לפרס  ראוי  מועמד  שאין  אחד  פה  להחליט  רשאית  הוועדה  הוועדה 
על   להחליט  המשפחה,  בהסכמת  הקטגוריות  רשאית,  משלושת  השונה  בקטגוריה  הפרס  הענקת 

   .המקוריות

הוועדה,   .11 עניינים בכל הנוגע לפעילותו כחבר  לניגוד  נתון במצב המקים חשש ממשי  יהיה  לא  ועדה  חבר 
היכרות על רקע  .  או בשנה שלאחר מכן  ולא יהיה מועמד לקבלת פרס בשנה בה הוא מכהן כחבר הוועדה

 מקצועי בין חבר ועדה לבין מועמד לפרס לא תיחשב כניגוד עניינים.  

יכהן בתפקידו עד .12 ועדה  ועדה חדש במקומו או עד להתפטרותו מתפקידו  חבר  ולבחירתו של חבר  בכל  , 
   שנים.  5מקרה חבר ועדה לא יכהן לתקופה רצופה העולה על 

 

 הצגת מועמדים לקבלת הפרס

 

וועדה תהיה רשאית  ידי אחרים ללא הגבלה. ה-ידי עצמם או על -מועמדים לפרס יוכלו להיות מוצעים על .13
 ידי חבריה.  -דים שהוצעו עלמלדון גם במוע

הגשת מועמדות לפרס גורני למשפט ציבורי של העמותה למשפט ציבורי בישראל תתבצע בדרך של פנייה   .14
 בכתב, אליה יצורפו המסמכים הבאים:  

 ; ת/קורות חיים של המועמד 14.1

 ;  ת/רשימת פרסומים אקדמאים או אחרים של המועמד 14.2

 לקבלת הפרס.   ה/ ראוי ת//ים המעידים על כך שהמועמד מסמכים שונ 14.3

גורני   .15 לפרס  מועמדות  ציבורי  נים  למשפט הגשת  של העמותה למשפט  הציבורי  של  במגזר  בדרך  תתבצע 
 פנייה בכתב, אליה יצורפו המסמכים הבאים: 

 ; ת/קורות חיים של המועמד 15.1

 מסמכים שונים המעידים על כך שהמועמד/ת ראוי/ה לקבלת הפרס.   15.2
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ציבורי  הגש .16 למשפט  העמותה  של  הציבורי  המשפט  בתחום  צעירים  לחוקרים  גורני  לפרס  מועמדות  ת 
 בישראל תתבצע בדרך של פנייה בכתב, אליה יצורפו המסמכים הבאים:  

 קורות חיים של המועמד;   16.1

 העתק מעבודת מחקר בתחום המשפט הציבורי בישראל של המועמד;  16.2

 ויה לקבלת הפרס.  שונים המעידים על כך שהעבודה ראמסמכים  16.3

 .הוועדה תהיה רשאית לדון גם בפניות שלא צורפו אליהן כל המסמכים הדרושים .17

 תעמוד בתוקפה למשך שלוש שנים רצופות בהן יוענק הפרס. )ב( -קטגוריות )א( ומועמדות שתוגש ל .18

 

 הקריטריונים להענקת הפרס

 

יוענק   .19 בישראל  ציבורי  למשפט  העמותה  של  ציבורי  למשפט  גורני  של  פרס  פעילותם  הערכת  סמך  על 
המועמדים בתחום המשפט הציבורי. בשיקולי הוועדה יינתן משקל להישגים המקצועיים של המועמדים  

בשירות    מכהנים בעלי תפקידים  הפרס לא יינתן לבתחום ולתרומתם לפיתוח המשפט הציבורי בישראל.  
 .  הציבורי

גורני .20 צ  יםנלמשפט   פרס  למשפט  העמותה  של  הציבורי  הערכת    יבוריבמגזר  סמך  על  יוענק  בישראל 
פעילותם של המועמדים בתחום המשפט הציבורי. בשיקולי הוועדה יינתן משקל להישגיהם המקצועיים  
לבעלי תפקידים   יינתן  לא  בישראל. הפרס  הציבורי  לפיתוח המשפט  ולתרומתם  בתחום  של המועמדים 

 מכהנים בשירות הציבורי.  

המשפט הציבורי של העמותה למשפט ציבורי בישראל יוענק על סמך    פרס גורני לחוקרים צעירים בתחום .21
המחקר  עבוד הערכת   המחקרנה  שתוגשות  לאיכות  משקל  יינתן  הוועדה  בשיקולי  לאכסניית  ,  לוועדה. 

 .  למשפט הציבורי בישראל לחדשנותו ולתרומתופרסומו )אם פורסם(, 

 

 מועדי הפרסום 

 

את   .22 תפרסם  הפרס  הוועדה  אודות  הקורא  מועמדותם/ןהקול  את  להציע  מועמדים/ות  ובלבד  ותזמין   ,
שתתאפשר הגשת מועמדות לתקופה שלא תפחת מארבעה שבועות ממועד פרסום הקול הקורא. בחלוף  
בפרס   זוכים/ות  על  ההחלטה  השונות.  במועמדויות  ותדון  תתכנס  הוועדה  המועמדויות  להגשת  המועד 

ה מהמועד  יאוחר  לא  בסעיף  תתקבל  ו.  23נקוב  הפרס  ועדת  גורני  בהסכמת  לסטות  משפחת  יהיה  ניתן 
 מפרק זמן זה. 

לפני המועד המתוכנן לחלוקת הפרס באותה  בועיים  המועד האחרון להכרזה על שמות הזוכים יהיה כש .23
 שנה.  


