
השופט סלים ג'ובראן 
שופט בית המשפט העליון

סלים ג'ובראן נולד בשנת 1947 במושבה הגרמנית בחיפה, בן למשפחה ערבית–נוצרית. הוא סיים את לימודיו התיכוניים בבית הספר טרה סנטה 
של המסדר הפרנסיסקני בעכו. בשנת 1968 סיים את התואר הראשון במשפטים באוניברסיטה העברית. בין השנים 1982-1970 הוא עבד כעורך 

דין במגזר הפרטי והתמחה במשפט אזרחי.

בשנת 1982 החל ג'ובראן את הקריירה השיפוטית שלו, כשהתמנה לכהונת שופט בבית משפט השלום בחיפה. בשנת 1993 הוא נבחר לכהונת שופט 
בית המשפט המחוזי ובשנת 2003 התמנה במינוי זמני לבית המשפט העליון. 

במאי 2004 מונה ג'ובראן למינוי של קבע בבית המשפט העליון — השופט הערבי הראשון שזכה במינוי. 

בפסיקותיו, מבטא השופט ג'ובראן את חשיבותם של ערכי משפט אוניברסאליים, ההגנה על זכויות אדם וההגנה על החלש והחלשים. הוא מוכר 
כשופט קשוב המכבד את העומדים בפניו ואין פלא איפוא שהוא רואה את ייעוד השופט בדרך הבאה: "השיפוט הוא מלאכת קודש, ייעוד ומטרה, 

והשופט צריך להיות אדם".

במקביל לפעילותו בזירה המשפטית, פעל השופט ג'ובראן לאורך השנים גם בזירה הציבורית, בעיקר בקירוב לבבות בין יהודים וערבים. הוא היה 
ממייסדי "בית קדם", מרכז תרבות ערבי–יהודי, חבר ההנהלה הציבורית של עמותת "בית הגפן", המרכז הערבי–יהודי בחיפה וחבר הוועד המנהל 
יוזמה לשיפור היחסים בין  זיו" עבור  "הלורד מרקוס  זו הוא קיבל את פרס  של המרכז היהודי–ערבי כאן, באוניברסיטת חיפה. לאור פעילות 
יהודים וערבים בישראל. בנוסף, הוא היה נגיד תנועת "רוטרי ישראל", יושב ראש "קרן צלטנר" למחקר משפטי, של תנועת "רוטרי ישראל" ושל 

אוניברסיטת תל אביב ונציג תנועת "רוטרי ישראל" למועצה המחוקקת של תנועת "רוטרי" הבינלאומית שנערכה בשנת 1998 בהודו.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לסלים ג'ובראן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

     בהוקרה על פעילותו המשפטית רבת השנים, החל בבית משפט השלום בחיפה ועד למעמד 
הרם  של שופט בבית המשפט העליון; על כך שידע תמיד לתת בפסיקותיו מקום של כבוד 

לשמירה על זכויות הפרט ולהגנה על קבוצות חלשות; על פעילותו החברתית הענפה למען קירוב 
בין יהודים וערבים ולמען יצירת מדינה וחברה טובות וצודקות יותר; על ידידותו רבת השנים עם 
אוניברסיטת חיפה, הן כחבר הוועד המנהל של המרכז היהודי–ערבי והן כחבר בחבר הנאמנים שלה 

ועל תרומתו הרבה לשגשוגה של האוניברסיטה.

ניתן בחיפה, ישראל
י"ג בסיוון תשע"ב, 3 ביוני 2012

פרופ' אהרון בן–זאב                   
נשיא

פרופ' דוד פרג'י                           
רקטור                                              

עמי אילון
יו"ר הוועד המנהל 


