
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

השופטת דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון בדימוס

לאות הוקרה עמוקה לאחת מבכירי המשפטנים בישראל, שהקדישה את חייה להגנת החוק והדמוקרטיה ואשר
שירתה במשך למעלה מארבעה עשורים במערכת המשפט הישראלית מתוך מחויבותה לצדק ולירידה לחקר האמת; 

למי שכוכבה דרך בפרקליטות המדינה מתפקידה כמנהלת מחלקת הבג”צים עד לעמדת פרקליטת המדינה, והיא 
האישה הראשונה בתפקיד זה, ועד לכהונתה כשופטת בית-המשפט העליון; לאות הערכה על שטיפלה ברגישות ובשום 
שכל בנושאים שבליבה של החברה הישראלית ועל עמידתה האיתנה על משמר זכויות האדם באשר הוא אדם, מתוך 
מתן משמעות מעשית לערכי המוסר; ומתוך כבוד רב למנהיגה מעוררת השראה, על אומץ הלב הציבורי שגילתה עת 

עמדה בנחישות אל מול ניסיונות לערער את יסודותיהם של מערכת בתי המשפט ובית המשפט העליון בפרט וגוננה על 
תפקידם החיוני בדמוקרטיה הישראלית, בכהנה בתפקיד הרם של נשיאת בית-המשפט העליון של מדינת ישראל,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Justice Dorit Beinisch 
President (Emeritus) of the Supreme Court of Israel

In deep appreciation of a leading lawmaker who has dedicated her life to protecting the 
law and democratic values in Israel, serving for over four decades in the country’s legal 

system with a commitment to seeking justice and truth; in recognition of one who rapidly 
rose within the State Attorney’s Office, from serving as Director of the Department 
of Constitutional and Administrative Law to becoming the first woman to hold the 

position of State Attorney, and who went on to serve as a judge on the Supreme Court; in 
acknowledgement of a woman who dealt with sensitive issues at the heart of Israeli society, 
for her uncompromising commitment to protect human rights as a realization of the state’s 

moral values  ; and with profound admiration for an inspiring leader with public courage 
who, as President of the Supreme Court of the State of Israel, took a firm stand against 
attempts to undermine the foundations of the court system and of the Supreme Court in 

particular, protecting their crucial role in Israeli democracy,
by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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