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 קול קורא  – 2015לשנת  פרס גורני למשפט ציבורי
. הפרס יוענק לזכרו של 2015מכריזה על הענקת פרס גורני למשפט ציבורי לשנת העמותה למשפט ציבורי בישראל 

אביב וכיועץ המשפטי של מערכת הביטחון. -(, שכיהן בין היתר כפרקליט מחוז תל1921-2002עו"ד אוריאל גורני )
השופט עמוד בשנה זו י, ובראשה אשר תורכב משלושה חברים ידי ועדת שופטים בלתי תלויה-להזוכים ייבחרו ע

 . צחק אנגלרדבדימ' י

 

  הפרס יוענק בשלוש קטגוריות: 

לפעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי בישראל, המיועד  פרס – פרס גורני למשפט ציבורי .1
ים, פרקליטים או יועצים משפטיים מהמגזר לבעלי תפקיד העוסקים במשפט ציבורי כגון: שופט

 . הפרטי או הציבורי, לחוקרים מהאקדמיה או לארגונים

   ₪ 10,000גובה הפרס: 

פרס לחוקר/ת צעיר/ה על עבודת מחקר  –צעירים בתחום המשפט הציבורי  םפרס גורני לחוקרי .2
ר דוקטור או עת משפטי או חיבור לתוא-מצטיינת במשפט ציבורי )כגון מאמר שהתפרסם בכתב

 (. 1.09.2014-1.09.2015) מוסמך(, שהוגשה או פורסמה בשנה שחלפה

 ₪ 5,000גובה הפרס:  

זכויות  לקידום  לארגון )ללא כוונת רווח( על פעילות בולטתפרס  – פרס גורני לארגוני זכויות האדם .3
קול משמעותי ( יהוו שי1.09.2014-1.09.2015האדם. הישגים בולטים שאירעו במהלך השנה שחלפה )

 בהענקת הפרס.

 ₪ 5,000  :גובה הפרס

 

 עד לתאריך: הצעות למועמדים לפרס בקטגוריות השונות ניתן להגיש בהתאם לתקנון הפרס 

 . 5201בנובמבר  15

 

  את הפרטים הבאים:  נא לשלוחלהגשת מועמדות 

 כרוכים של ההצעות, בלוויית החומר המפורט בתקנון הפרס, לכתובת הבאה:  ארבעה עותקים .1

שדרות יצחק  ,המכללה למינהל –בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי העמותה למשפט ציבורי בישראל, 
מועד הגעת ההצעות בדואר הוא המועד הקובע לעניין מועד הגשת  .75190ראשון לציון  ,25072, ת.ד. 7רבין 

 הצעה.

 – ובשורת הנושא: "פרס גורני iapubliclaw@gmail.com בדואר אלקטרוני לכתובת: עותק אלקטרוני .2
 ". /תשם המועמד

 

מידע נוסף על פרס גורני הכולל את תקנון הפרס ורשימת זוכים בעבר ניתן למצוא באתר העמותה למשפט 
  http://www.publiclaw.org.il/?page_id=1064ציבורי: 

 

  yaniv.roznai@gmail.comבדוא"ל: , שאלות ופניות ניתן להפנות למזכיר העמותה, ד"ר יניב רוזנאי
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