
השופטת דליה דורנר
דליה דורנר נולדה בשנת 1934 באיסטנבול. בשנת 1944 עלתה ארצה עם משפחתה, התחנכה במוסד החינוכי של עליית הנוער “נווה הילד״ וסיימה 
את לימודיה התיכוניים בבית הספר “הריאלי״ בחיפה. במהלך שירות החובה החלה בלימודי משפטים בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב 
ולאחר שירותה הצבאי המשיכה בלימודי מוסמך במשפטים באוניברסיטה העברית. לאחר שהוסמכה כעורכת דין, התגייסה למשטרת ישראל ובתום 
שירות קצר חזרה לשרת בצה״ל כקצינה בפרקליטות הצבאית. במהלך 20 שנות שירותה בצה״ל כיהנה במגוון תפקידים ביניהם: סניגורית צבאית 
ראשית, נשיאת בית הדין הצבאי של מחוז מרכז וחיל האוויר, ושופטת בבית הדין הצבאי לערעורים. השופטת דורנר פרשה משירות צבאי לאחר 
כשני עשורים בדרגת אלוף משנה. לאחר שחרורה מונתה לכהן כשופטת בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ולאחר מכן, כשופטת בבית המשפט 
המחוזי בירושלים, ובו נמנתה על הרכב השופטים המיוחד שישב בדין במשפטו המתוקשר של ג׳ון איוואן דמיאניוק אשר הואשם בפשעי מלחמה 
כנגד יהודים בתקופת השואה. בשנת 1993 מונתה השופטת דורנר לכהן כשופטת בפועל בבית המשפט העליון וכעבור שנה מונתה לכהונת קבע. 

לקראת סוף כהונתה שימשה כיושבת ראש ועדת הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות. בשנת 2004 פרשה השופטת דורנר לגמלאות.

בפסיקותיה הרבות ביטאה דורנר דבקות בהגנה על זכויות האדם ועל זכויות חברתיות והייתה שותפה לעיצובן ולפיתוחן של דוקטרינות משפטיות 
רבות וחשובות. בין פסיקותיה הבולטות: בג״צ דנילוביץ בעניין זכויותיהם של בני זוג הומוסקסואלים; בג״צ אליס מילר בעניין זכויות הנשים 
להתקבל לקורס טיס; בג״צ כרמלה בוחבוט בו הקלה בעונשה של אישה שהרגה את בעלה שהתעלל בה שנים רבות; בג״צ נחמני בעניין זכותה של 

אישה על הביציות המופרות בזרע של בעלה.

בשנת 2006 נבחרה השופטת דורנר לתפקיד נשיאת מועצת העיתונות הישראלית, תפקיד אותו היא ממלאת עד היום. לצד תפקיד זה, עמדה בראש 
ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה ופעלה נמרצות למימוש המלצותיה. בנוסף, עמדה דורנר בראש הוועדה הציבורית לבחינת 
מדיניות הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים ובראש הוועדה לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים, שהמלצותיה אומצו על ידי ממשלת 

ישראל.

לאור פועלה וכאות הוקרה, הדליקה השופטת דורנר משואה ביום העצמאות ה-62 למדינת ישראל, ואף זכתה בשורה ארוכה של פרסים, ביניהם 
פרס לשכת עורכי הדין, על תרומה ערכית למשפט ולחברה, תואר דוקטור לשם כבוד על ידי מכון ויצמן למדע, תואר דוקטור לשם כבוד מטעם 
אוניברסיטת בן גוריון, חברות כבוד במכון האמריקאי למשפט )American Law Institute(, אותות הוקרה מאת התנועה לאיכות השלטון ותנועת 

אומ״ץ המקדמות זכויות אדם ומינהל תקין, תואר עמיתת כבוד מהאוניברסיטה העברית ומהמכללה האקדמית בית ברל. 
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 בהוקרה על פעילותה ותרומתה המשפטית רבת השנים; על כך שידעה תמיד לתת בפסיקותיה מקום של
 כבוד לזכויות האדם, לכבוד האדם ולזכויותיהם של החלשים והמודרים בחברה; על מאבקה למען חופש

 הביטוי, באמצעות הגנה על חופש העיתונות ועל עקרונות האתיקה העיתונאית במדינת ישראל; ועל
.היותה מודל חיקוי לנשים באשר הן לכל אורך שנות קריירה ארוכה ופורייה. 
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