Dorit Beinisch
Supreme Court President (Ret.) Justice Dorit Beinisch was born in Tel Aviv.
Her mother, Chava, was a kindergarten teacher and her father, Aharon,
was a civil servant. Both made important contributions to Israeli society.
Justice Beinisch served in the IDF from 1960-1962.
She received her legal training at the Hebrew University of Jerusalem,
completing a Bachelor of Laws degree (LL.B.) in 1966 and a Master of
Laws (LL.M.) in 1968.
Following her studies Justice Beinisch began a distinguished career in
public service, initially serving in the Jerusalem District Attorney’s Ofﬁce
before moving on to the State Attorney’s Ofﬁce. From 1976-1982, Justice
Beinisch served as the Director of the Department of Constitutional and
Administrative Law in the State Attorney’s Ofﬁce. Beinisch served as the
Deputy State Attorney from 1982 through 1988 where she represented
the State before the Supreme Court in constitutional and administrative
cases, in legal challenges to the actions of the military authorities and in
fundamental litigation cases between the individual and the state.

דורית ביניש
 אמה חוה. בת לחוה ואהרון ורבה,נולדה בתל–אביב
 תרמו שניהם, ואביה אהרן איש ציבור,היתה מחנכת
 שירתה1962-1960  בשנים.רבות לחברה בישראל
.בצה"ל
את השכלתה המשפטית רכשה באוניברסיטה
 קיבלה תואר ראשון1966  בשנת.העברית בירושלים
 סיימה את לימודי1968 של בוגר משפטים ובשנת
.המוסמך
 תחילה כפרקליטה,עם סיום לימודיה החלה את דרכה המקצועית בשירות הציבורי
. ולאחר מכן בלשכה הראשית של פרקליטות המדינה,בפרקליטות מחוז ירושלים
. כיהנה כמנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה1982-1976 בין השנים
 והיתה ממונה על ייצוג, שימשה בתפקיד המשנה לפרקליט המדינה1988-1982 בין השנים
 בעתירות נגד החלטות, בתיקים חוקתיים ומינהליים,המדינה בפני בית המשפט העליון
.ממשלה נגד פעילות רשויות הצבא ובהתדיינויות העקרוניות שבין הפרט לבין המדינה

From 1989 to 1995, she served as the State Attorney. In addition to
representing the State before the Supreme Court, she offered legal advice
that inﬂuenced important governmental decisions.

. שנים7  בתפקיד זה כיהנה במשך. מונתה לתפקיד פרקליטת המדינה1989 בראשית שנת
. נטלה חלק בייעוץ משפטי לרשויות השלטון,מלבד האחריות לייצוג המדינה בבתי המשפט

In December 1995, Judge Beinisch was appointed to the Supreme Court.

 מונתה לכהונת נשיאת בית המשפט העליון וכיהנה בתפקיד זה עד2006 בספטמבר

In September 2006, she was appointed as President of the Supreme Court
of Israel and served with distinction until stepping down in February
2012.
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אוניברסיטת חיפה מעניקה בזאת

The University of Haifa hereby confers upon

לשופטת דורית ביניש

Justice Dorit Beinisch

נשיאת בית המשפט העליון בדימוס
את אות

Supreme Court (Ret.) President

The Yakir HaCarmel Award

""יקיר הכרמל
 תוך חתירה בלתי מתפשרת למצוינות אישית,על שירותה רב השנים את החברה הישראלית
 המחויבות לזכויות האדם והשמירה על ערכיה,ומקצועית; על רוממות עקרונות הצדק
הדמוקרטיים של מדינת ישראל; על היותה שומרת נאמנה ומחויבת למעמדו של בית
. כמייצגו של שלטון החוק בישראל,המשפט העליון

In recognition of her many years of public service and contribution to Israeli society;
her uncompromising efforts to achieve personal and professional excellence;
for advancing the principles of justice; her dedication to human rights and safeguarding
democratic values of the State of Israel; and for being a faithful and devoted guardian
of the standing of the Supreme Court, as representative of the Israeli judicial system.
Conferred in Haifa, Israel
16 Sivan/ June 5, 2012
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אוניברסיטת חיפה גאה ומתכבדת להעניק את תואר "יקיר הכרמל" לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת דורית
.ביניש

The University of Haifa is proud and honored to confer the Yakir HaCarmel Award upon Justice Dorit
Beinisch, former Attorney General and Supreme Court President (Ret.).

 לכל אורך השנים. שנים שירתה השופטת ביניש את הציבור בישראל במגוון תפקידים במערכת המשפט40–במשך למעלה מ
. כבוד ואחריות,היה האינטרס הציבורי בראש מעיניה של השופטת ביניש והיא פעלה תמיד להשיגו ביושרה

For more than forty years, Justice Beinisch served the Israeli public while holding a range of positions in
the judicial system. Throughout the years, her main concern was the best interest of the public which she
consistently worked to achieve with integrity, honor and in a responsible manner.

 עמדה השופטת ביניש בחזית המאבק בשחיתות הציבורית פעלה רבות למען טוהר המידות וניקיון,לאורך כל שנות פעילותה
 תוך שהיא עומדת על, קידמה השופטת ביניש את המאבק למען החוק והצדק, ללא משוא פנים.הכפיים של המגזר הציבורי
.עקרונותיה ומוכנה להיאבק על מה שראתה כנכון וצודק
 ולאחר מכן נשיאת,השופטת ביניש פילסה דרך בנושאי מעמד האישה בישראל – היא הייתה פרקליטת המדינה הראשונה
יום לכל אחת ואחד מאיתנו שעבודה קשה ואמונה- הנתיב שפרצה והתוותה מוכיח יום.בית המשפט העליון הראשונה
.בצדקת הדרך חשובות מאין כמותן
 כמייצגו של שלטון החוק אשר חל על,השופטת ביניש הייתה נוטרת נאמנה למעמדו של בית המשפט העליון בישראל
 הסבלנות, סירובה להשלים עם עוולות ואי צדק. משפיעים ומושפעים, מוכרים ואלמונים,כולנו – עשירים ואביונים
 והמחויבות שלה לזכויות אדם ולשמירה על ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל הופכים אותה לנציגה של,והסובלנות
.המיטב שבחברה הישראלית

During all her years of activity, Justice Beinisch remained at the forefront of the ﬁght against government
corruption and invested great efforts in maintaining the morality and integrity of the public sector. As one
not biased by personal interests, Justice Beinisch promoted the struggle for law and justice, while standing
on her principles and showing a readiness to ﬁght for what she considered correct and just.
Justice Beinisch has demonstrated groundbreaking leadership with regard to the status of women in Israel.
She was the ﬁrst woman appointed to the positions of Attorney General and Supreme Court President.
The path she has pioneered, one that she has stayed on throughout her career, proves every day to every
one of us, that hard work and staying faithful to one’s chosen course, can lead us to any destination.
Justice Beinisch was a dedicated and loyal protector of the standing of the Supreme Court in Israel, the
representative of the judicial system which is applied to all: rich and poor; famous and unknown; those
who inﬂuence and those who are inﬂuenced. Her unwillingness to accept injustice, her patience and
tolerance, her devotion to human rights and preserving democratic values of the State of Israel has made
Justice Beinisch a true representative of the best Israeli society has to offer.

