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קול קורא
פרס גורני למשפט ציבורי לשנת 2020
העמותה למשפט ציבורי בישראל מכריזה על הענקת פרס גורני למשפט ציבורי לשנת  .2020הפרס יוענק לזכרו של
עו"ד אוריאל גורני ( ,)2002–1921שכיהן בין היתר כפרקליט מחוז תל-אביב וכיועץ המשפטי של מערכת הביטחון.
הזוכים ייבחרו על-ידי ועדה בלתי תלויה שתורכב מארבעה חברים ,ובראשה תעמוד נשיאת בית המשפט העליון
(בדימוס) ,השופטת דורית ביניש .הפרס יוענק בשלוש קטגוריות:
 .1פרס גורני למשפט ציבורי – פרס לפעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי בישראל .פרס זה
מיועד למי שעסק/ה בליבת המשפט הציבורי והשיא/ה תרומה ייחודית לתחום ,לרבות שופט/ת (לאחר
פרישה) ,פרקליט/ה או יועצ/ת משפטי/ת בכיר/ה מהמגזר הפרטי או הציבורי ,חוקר/ת בכיר/ה
מהאקדמיה או ארגון חברה אזרחית.
גובה הפרס₪ 5,000 :
 .2פרס גורני למשפטנים במגזר הציבורי – פרס לתרומה משמעותית למשפט הציבורי בישראל של
מנהל/ת בדרג בינוני-בכיר ששירת/ה במגזר הציבורי ,כגון מנהל/ת מחלקה או משנה לפרקליט המדינה
בפרקליטות המדינה או יועץ/צת משפטי/ת למשרדי ממשלה או גופי ממשלה אחרים ,לאחר פרישה.
גובה הפרס₪ 5,000 :
 .3פרס גורני לחוקרים צעירים בתחום המשפט הציבורי – פרס לחוקר/ת צעיר/ה על עבודת מחקר
מצטיינת במשפט ציבורי (כגון מאמר שהתפרסם בכתב-עת משפטי או חיבור לתואר דוקטור או
מוסמך) ,שהוגשה או פורסמה בשנה שחלפה (.)30.10.2020–1.9.2019
גובה הפרס₪ 5,000 :
הצעות למועמדים לפרס בקטגוריות השונות ניתן להגיש עד ליום רביעי ,ה 2-בדצמבר ( 2020ט"ז כסלו ,התשפ"א).
כאמור בתקנון הפרס ,מועמדויות שהוגשו בשנתיים האחרונות לקטגוריות  1ו 2-יעמדו בתוקפן גם השנה.
להגשת מועמדות נא לשלוח בדוא"ל מסמך אחוד (בקובץ דיגיטלי) ,אליו מצורף כל החומר המפורט בתקנון הפרס.
את המסמך יש לשלוח לכתובת  iapubliclaw@gmail.comובשורת הנושא יש לציין" :פרס גורני – שם
המועמד/ת" .מידע נוסף על פרס גורני ,הכולל את תקנון הפרס (לרבות הצרופות הנדרשות) ורשימת זוכים בעבר,
ניתן למצוא כאן.
הפרס יוענק בכנס חגיגי של העמותה למשפט ציבורי שייערך בינואר  2021וישודר בזום .הזוכים/ות יוזמנו לקחת
חלק בטקס .פרטים אודות הכנס יימסרו בהמשך.
שאלות ופניות ניתן להפנות למזכירת העמותה ,ד"ר בל יוסף ,בדוא"ל. bell.shp@gmail.com :

